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अनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावणिः। 
ग्रन्थाः ५३ 

महादेवक्रतवेजयन्तीव्यास्यासमेतम् 

आयप्रश्रषटरात्पक 

सत्यापाटविरचितं श्रोतसूत्रम् । 
तत्र चतुर्थपथमपषठप्भ्रासके दितीयो भागः । 

एतेतपुस्तक 

वे. शा. स॑. रा. “ कारीनाथरास्ली आगाशे ” 
इत्येते; संरोधितम् । 

तच्च 

हरि नारायण आपटे 
इत्यनेन 

पुण्याख्यपत्तने 

आनन्दाश्रमयुद्रणाद्ये 
आयसाक्षरेमुदरयितखा 

प्रकाशितम् । 

ताठिवाहनदशकाब्दाः १८२९ 

चखिस्ताम्दाः १९०७ 

( अध्य सर्वेऽपिकारा राजश्ाप्तनानुपररिण खायत्तीकृताः । ) 

मूट्यमाणकदकशषकाधिको ख्पकः ( १८१० ) 





32 तत्सद्भह्यणे नमः । 

सत्यापाढविरचितं श्रोतसुतं 
महादेवरतवेजयन्तीग्याख्या समेतम् । 

1, ~ | । ~ 

अथ चतुथंप्रन्षप्रारम्मः। 
तत्र प्रथमः प्रः । 

हवियन्ञेषु नियतोपक्रमास्तु निरूपिताः ॥ 
द शीद्या हृष्टिपयन्ताश्चत्वासेऽथ निरूप्यते । 
नित्याम्यासः पाः पुत्रमनित्याम्याप्तकरमेतः । 
चातुमास्येम्य एवेव सोत्रामण्याश्च पवतः ॥ 
प्रभ चतुर्थ रेन्द्राभ्नो निरूढो विकृतैः सह । 

सर्ेम्यः कामेभ्यः पडवन्धोऽपि विधीयमानो दशितो बौधायनेनार्थवारफड अप- 
स्तम्बेनात्न पेषु प्रथमप्रभे प्रथम पटल एत्राधिकारिनि्ेयो दशैवणेमापवदेव वृत्तोऽ- 
तो न व्याख्यायते । अम्पाप्तचोदनायां यावन्लोवचोदनाप्तमानािक्रारोऽपि तृतीय. 
प्रभ आद्यषटछ एव वृत्तस्तस्मात्प्रयोगमेव व्याच्े- 

पेन्दराभ्रेन पश्चुना षाण्पास्ये षाण्पास्ये यजत 
आवत्तिमुख आधृ्तिपुखे सेवत्सरे सवत्सरे वा । 

इन्द्रा्ची देवते यस्य पत्त तथा । पशुशब्देन च्छगोऽमिधीयते । छागस्य वपाया 
इति लिङ्गात् । अनादेशे छाग इति बीधायनः । उदपत्तिविधिरयं काठ्विधिश्च । 
फछतो जवने वा न क्िकरपदृध्वं कमे पुद्रः्यको यागः पृ्ुशठरेनोच्यते । प्श्रु 
बन्धाख्यं कर्मोच्पते पदमेव्यते यप्ितिति । षण्माप्ता एव॒ षाण्मास्य प्मुदयि षटु 
षटसु मातेषु स्यतीतेषु यत्र पवैणि प्रथमः पडराजन्धप्तस्मात् । अ्रोदगयनमेव विशे- 
पानमिषानादनदेश्च उदगयनपिति वचनात् । कीप्पया कालावधरमावाचाव्जीव- 
मिति गम्यते । अवृत्तिः सूष्यायने इत्थयनयोमृते पक्र(न्तयनन्तरपवैणि केचिन्मुख इति 
सेकरान्त्यनन्तरदिन इत्याहुः । अत्राप्युदगयन एवराऽऽरम्भः । सवत्तरपक्ेऽपि तथेव । 

~~~ 

१कृ.ख.च. छ. ट. इद्कफः। 
५९ 



३१४ सत्याषाहविरषितं भोतसूत्र॑- [४षतुथपरभे- 

सोयंः प्राजापलयो वा। 
पशुरेषु काठेषु कतव्य इति रोषः । सुयेदेवताकः प्रनापतिदेवताको वा पूर्वेण 

विकर्ष एतयाः श्ाखान्तरीययोरुपक्रमनियमः कात्यायनेनोक्तः । सोऽस्माकमपीष्टः । 
त्रिविधं पशबन्धम्- 

तं व्याख्यास्यामः। 
पश्वङ्गानि ज्योतिष्टोमाङ्खैः संकीणोनीति तान्युत्करृष्य संमूय निरूढ एव ॒व्याष्या- 

यन्त इत्यर्थः । यद्यपि सोमिकाभ्मीषोमीयादिपदष्वाध्वय॑वत्तामान्यमिह निरूढे ऽतिदेशत 
एव प्राप्तं तथाऽपि होघ्रस्पाञ्ञन्ि त्वेत्यादेरस्मच्छाखायां निरूढ रन्द्राञ्न एवेपदेश्ना- 
त्सोऽपि प्रकृतिरिति सर्वण्यतिदिषटान्यप्याध्वयेवाण्यत्रैव उ्या्यायन्ते | तानि पृत्रये 
समानानि युपवेदयादौनि चैौपदेशिकानि यानि वेरोषिक्राणि नान्युह्यानि। पोयैप्रानापल्ययो- 
रूष्यानीन्द््चिम्यां त्वा जुष्टमुषकरोमीत्यादीनि | एर रयस्य व्याख्यानम् । अत्रोदवप्ता- 
नस्याव्िधानाद्मृहेष्मेत पशुबन्धः । गृहेपिति कात्यायनः । दरोपृणेमातप्रङृतिखाश्च 
गृहेष्येवान्यत्र पाडकं विहार कल्पयित्वा कृनस्य वामर सति स॑मे । 

सूयते चक्षुरिति षड्रोतारं मनसाऽनुदुल्य 
सग्रह हुत्वा ऽन्बारम्भणीयापिष्टि निपाति । 

शरीरेरित्यन्तः षद्रोतृनामको मच््रस्तं मनप्ता पटित्वा वाचस्पत इति अ्रहनापको 
मश्रः । ग्रहो भवतीति श्तेः तमुषाङ्ं पठित्वाऽन्ते हामस्तृष्णीकेनाऽऽभ्येन ग्रहमिति 
ग्रहस्तत्सहकारी षदा होममच्रः । त्वाप्रल्ययेन पोव।पयमृक्तं नाङ्गतेटं प्रति । प््ु- 
बन्धेन यक्ष्यमाणः पोतारं मनप्ताञनुदुत्याऽऽहवनीये जुहुयादिति यक्ष्पमाण इति 
यागारम्भाप्परवताक्ता । तस्मादन्यं प्रणौयान्वारम्भणीयामिष्टि निवपति । इदमेव प्रण. 
यनं प्रधानार्थं यः प्रधानाय प्रणीतस्तत्रैव तदङ्गानि प्रथानस्या्चिः सोऽङ्गानामित्युक्त- 
तवान्नत्वङ्गाथं प्रणीते प्रघानमिष्टिस्तु प्रधानार्थं प्रणीत एत्र काय। | अन्वारम्भ्णागरा- 
हाम्देन वा प्रघानाय्य्नेरन्वारम्भोऽनयेति तथा तेन ध।रयत्याहवनीयमिति वह परमाण- 
मुपपद्यत । इदभेव चान्वारम्भणीयानामयेयप्रयोजनं नतु दशपू्णमाप्तान्वारम्मणीयाति- 
देश्ततः प्राप्ठा तस्या बावेनेयं विधीयतेऽतोऽन्वारम्भमणीयाकार्यकारणत्व।दन्वारम्भणीया । 
सता चाऽऽरम्भनिमित्ततति चेत् । न । तथात्वे धारयत्याहवनीयमिति न युक्तं स्यात्तस्माद- 
भनिस्काराथधम् । अत एवाऽऽपस्तम्बोऽग्न्यन्वाघानस्येयं प्रत्याम्नाय इति । तस्य मते$ 
नवाधानम्चतैस्कारायैमिति तस्य निधृत्तिरस्मन्मते देवतापरिग्रहा्थं वेष्टितो देवतापरि.- 

ग्रहस्यामावाच्कियते वाऽन्वाघानभपि | तथाङन्वारम्भणीया यरीयमारम्माङ्ख स्यात्त 

दाऽऽरममाण इति वदेद्धितीयप्रयोगादो तदा न प्राप्रुयादिष्यते च । ननु भरम्मनि. 

१ग.८.ण श्ट; ।तंिः। २ग.ठ. ण. "ते चान्वाः। 



११्र०पटडः] महादेवकरतवैज पन्तीदयाख्यासमेतम् । ३९५ 

मित्तातिदेशेनान्वारम्भणीयाऽपि प्रप्ता प्ता तहिं केन निवाय॑तामिति चेत्, न । अतो हि 
द्रीपृणमास्योनेचान्धारम्मणीया द शेपूरणमाप्तावपि त्वारम्भनिमित्ता नचाऽऽरम्भो दशपू. 
मात्तौ । अथवा प्रथमप्रयोगाङ्गं न च विकृत्यां प्रथमप्रयोगस्यतिदेशोऽपे्ितोऽगि तु 
प्रथमद्धितीयप्ताघारणस्य प्रयोगस्य । न च प्रथमत्वेन साम्याद्परथमप्रवोगो विकृतेभवेत्ा- 
न्वारम्भण इति वाच्यम् । तदा यातां विक्तीना नियतः सातत्येन प्रयोगस्ताप्तां पश्वा- 
ग्रयणचातुमस्यानामेव स्यान्नतु पपरविकृतीनां, न हि पवैविकृतीनां नेमित्तिककःम्याङ्घ- 
भूतानां सातल्प्रयेगोऽस्ि । न चापतति तस्सिन्प्रथमप्रयोगता प्षमवति । यदाऽनेकेषा- 
मेकरैव सकसपस्तदा प्रथमद्वितीयारितिमागः । ननु पकृत्प्रपोगेऽपि फरप्य निमि- 
तस्य चोहेदोन सकसपेऽप्यारम्भशब्ददशेनान्न च प्रथमारम्म एवेति चेत् । सत्यम् । 
तथा सूत्रकृतः पुनरनेष्ट। न्यायेनामि न संगता । तथा हि-मस्तिच जिङ्गंन 
प्वेविकृतिष्वन्वारम्भणीयेति यदयं सोमेऽङ्गमूनेषु पशुषु नान्वारम्भणीपेति वदेवं 
नाङ्गमृना लिष्टिषित्यपि तूषादतिदिष्टाया उभधत्रापि प्राप्तत्वात् । या तु निषिध्यते 
ता निर्दे दृष्टा । निरूढपडाजन्मेन कल्पो व्याख्यात इल्नीषोमीये पशो वक्ति । 
तेन निरूदकवत्प्रातिमाशङ्कय निमेधति नाद्यूतेणिति भङ्गेऽप्रीषोमीयादो । तश्र चातु- 
म्यषु तान्याङममान इति प्रकृ पश्चहेतारं मनप्ताऽनुद्त्य प्म्रहं॑हुतवाऽन्वारम्भ- 
णीयामिष्ठि निवेपतीत्युक्तम् । तत्राऽऽरम्भनिनित्ततवान्मुरूयेवान्वारम्भणीया न तु 
दादीपभमातिकान्वारम्मणीयातिरेशप्राप्यरपोऽन्वारम्भणीयाशन्दो मृखूये पेमवल्य 
मरूयस्वीकारस्यान्यास्यत्वात् । तथा च पोत्रामणीवद्टिविधाऽपि पर्यव षदि 
चेततस्याः स्थाने देवतान्तरं विषित्सितै तदा फाल्गुन्यां चैयं वा वैश्व- 
देवेन यजते तक्नान्वारम्मणीयां वैश्वानरं द्वादशकपाठं पार्जन्ये चरं निवेपेदिति 
लाघवेन ब्रूयान्नतु तान्याटममानस्येति प्रकृतित एव प्राप्तत्वाजोपरेशः स्यात् । तस्मा 
हुप्राप्ताङन्वारम्पणीया तस्या निमित्तं कां च पएृथड्निहये्टिमपवामेव विघत्त इति 
पश्चौ नोक्तमेवे तेन तस्या अन्यत्कारयं पश्चिष्टेरन्यदिति ज्ञापयति । तत्रातिदेशेनान्या 
नष्टा वातुमस्थिष्विवात्रापि तथाऽऽग्रयगेष्टावपीति सूत्रतात्पयेम् | अत्रोपपत्तिः दशे. 
पर्णमापतो हि पडचतुमीस्यग्रपणेष्ठीनां पृ तत्र कृताऽन्वारम्मणीवा पुरुषततस्क।रः । 
स किं करतुरयममानस्य मोकतुवौ विनाऽपि पस्करं कतत्वतिद्धेभोक्तुरिति वाच्पम् । 
तेन सा प्कटप्रधानर्थवेति सिध्यति । प्रषाने च यवलज्ीवमनुष्ठीयमानम् । तथा 
दपर्णमापो चिकी्ैन्भरथमप्रयेगिऽन्वारमणीयां कुर्यात्सा च प्रयोगादहिरेव । तश्र कृता 
यावज्जीवमुत्प्यमाने फलापूवे स्वामिनं तेस्करोति नतु प्रथमप्रथोगफडापृरमात्रे । नहि 
पूणीमाप्तमत्रिण फषापववुत्द्यतेऽपि तु दरीपू्णमातताम्याम् । न च पणेमाते कृता 
परथमं दर्शस्याङ्गं मवति । तस्मात्पमरयोगाहरिरेव पूणंमाप्तस्य प्रथमस्य संनिषावनुष्ठीय- 
माना । यथा दृश्ङ्गमेवं यावजीवे कृतकमङ्खिं तश्रेणानुष्ठीयमाना मवति। नच का. 



३९६ सत्याषाढविरचितं भ्रौतसूत्रं- [४ चतुषभन्ने- 

कि कि ४ 

यवधानं तत्र विरेकं वचनाद्यथा दशं एवमृत्तरेषामपीति संतोषटग्यम् । तथा च तन्नरेण 
दरीपणमापथोरेवं प्रतद्धनेतरेषां यावज्जीवं ह्यन्वारम्मणीयापू्वं न पमाप्यते तत्तस्कृते 
स्वामिनि पश्चादिविकृतीनामपि फलपूर्वमुत्पद्यतां वचनाच चतुमास्यफलपूरवेणपृरवान्त- 
रपेश्चायामन्वारम्भणीयान्तरेऽपि न काचिदनुपपत्तिवेचनं फं न कुर्यात् । युक्लयन्तराणि 
दरपूणिमाप्तान्वारम्मणीयानिरूपण एव दरितानि। किंच प्रथमप्रयोगेऽपि न प्रयोगान्तः- 
पातिन्यन्वारम्भणीया | कथम् । अन्वारम्भणीया वेमृधश्च विकृती तत्र दशेपृणंमातो 
सवीज्खोपसही पश्वद्धिक्ृतिम्योऽतिदेशेनाङ्गं प्रयच्छतो नाप्तमाप्तौ । यद्यन्वारम्मणी- 
यविमृपो गृह्णीतस्तदा प्रयोगः साङ्गः स्यात्तथाऽन्वारम्मणीयावेमृषावुपकाराकाङ्तो 
दरीपूर्णमाप्तातिदिष्टङ्गैः सा्ञौ सन्तौ तदङ्कतां प्राघ्रुतोऽत्र पाङ्ोपकारस्य च दशेपणे- 
माप्तयोरचाप्यिद्धेरुपकारद्वारा विकतावङ्गग्रहणमप्तमज्ञपम्। अन्वारम्मणीयाशव्दोऽत्र 
गयुत्वज्ञोऽन्वारम्यते पशुबन्धार्थोऽभ्चिरनयेति । इष्ट निर्वपति करोतीत्यथः । 

कथ तत्राऽऽह- 

आप्रावेश्णवमेकादशकपारम् । 

निवैपतीत्यनुकष्यते । जभ्मविप्णवमन्वारम्भ्णदेवतमिकाद शकपाख्पुरो डाश्द्रव्या- 
पिष्टि कु्यादिवययैः | 

सिद्ध« संतिष्ठते । 

दशपुणंमाप्ताम्यां पद्ध यथा सतति तथाऽग्नीषोमीयविकारतवेनेत्यथः । संतिष्ठते 
परमाभोति । न दक्षिणा प्रधानदक्षिणयेवरसिविजां परिक्रयतिद्धर्विोषविधानामावाच | 
यज्ञशं चत्यपि नेति ज्ञेयम् । 

अपि वा चतुग्रहीतमाञ्यमाप्ना- 
वेष्णव्यचांऽऽहवनीये जुहोति । 

इषटिस्थने तृष्णीं सस्कृतेनाऽऽञ्येन चतुगृहीतेन जुहोति । आहवनीय इति दविहो- 
मत्वेन प्र्तिऽपि वचनं प्रधानथेमुदत्त एव यथा स्यात्नत्वस्य ल्यगेनान्यस्योद्धरणम् । 
प्रवानाथाश्निघस्कारर्ये होम इषया पतमानकायेत्वात्तस्याः सस्कायत्वमुक्तं तते प्रातदोह 
इतिवत् । इष्टिहोमयोरपि संस्कारकत्वं कमंत्वं च दीक्षेणीयेिवत् । 

शेषमाञ्यस्य करोति धारयलादवनीयम् । 
इष्टिहोमयोरन्यतरस्याऽऽअ्यशेषं करोति युपाहुलथम् । इयां होमे चाऽऽहवनी - 

यस्व प्रधाना्मुदधृतस्येवाङ्गता शेष करोतीति वचनाच्छेषनाशे पुनेमेनोत्पाचं न 
कितु प्रतिनिभिना कार्यं नतु होमे सति शेष इति । 

१, ग्, ठ, ण, '्टक्व०। 



श्र "पटः ] महावेवङ्रतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ३९. 

उर विष्णो विक्रमस्वेति से. 
णाऽऽहवनीये युपाहुति जुहोति । 

सन्राऽऽहवनीयग्रहणं युपप्तमीपेऽरणीमथिते मा मृदिति कात्यायनीये मपितेऽपि 
तथाञग्नोषोमीये विषानात्। द विंहोमत्वेन जुहूपरातिनिवारणा्थं सुवेण जुहतीतिश्चुतिप्राप्त- 
मुक्तम् । युपाहूतिपज्ञकामाहूतिम् । सोमे दीक्षाय॒षच्छेदे ऽपूर्वेणाऽऽज्येन हमः । अन्वा- 
रम्मणीयाहोमयोरमावाच्छेषामावात्। 

आञ्यशेषं सवरं चाऽऽदत्ते तश्णे परु प्रयच्छति 
तद्रच्छन्ति यत्र युपै छर्स्यन्तो भवन्ति । 

तदरण्यं गच्छन्ति ब्रह्मयजमानाध्वयैवः । यत्र युष्या वृक्षाः षपतास्तान्परि- 
किणस्तक्षा(ह्षेवच्छेतस्यन्तो मवन्ति । स्पष्टमन्यत् । परदं प्रयच्छतीति नाऽऽचो 
बर्हिरयं स्वीकृतो दशेपुणेमाप्तयोः । 

पाराश्चः खादिरो वैरो रौद्यीतकशच युष्या वृक्षाः । 
युष्या युपाहां युप्याः । 

पालाशे ब्रह्मवचैसकामस्यान्नाद्यकापस्य वा खादिरध्स्व- 
गैकामस्य बैरवं बह्मवचेसकामस्य रोहीतकं प्रजाकामस्य 

यूपं कुर्यादिति शेषः । एते तलां कामनायां तथा सेकल्प्य कुयोदन्यथा 
निलया एवोमयाथोशचिते । रोहितक वटप्तदशः किंचित्सृ्ष्मपणः । 

यवराध्यान्यप्यान्वुप्तानतिक्रम्य । 
यपवेग्यान्वृक्षानतिक्म्य । उयवरध्यीन् , भ्रयोऽवरोऽर््यो मागो(ोयेषां ते वृक्षा 
स्तथा ततोऽप्यपिकानप्यतिक्रम्य त्यक्त्वा । 

य ऊजरूध्यै उध्वेशकल उष्वेशाखः समे भरम्ये सखायोने रूढः । 
तं वृश्चेदिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । अवक्रोऽतिर्ैगवृद्धो न वेषटितशकछ ऊध्व. 

ग्रशाख इति क्रमादर्थः । समे देशे मृम्यै मूमेः स्काशा्नतु पषाणादो रूढः । 
स्वाद्योनेः स्वीयोपादानाजतु शाखायां रूढः । अत आपस्तम्बोपशाखजमिति प्रथम- 
काण्ड एव रूढ इति । 

य॑कापयेताप्रतिष्ठितः स्यादित्यारोहं तस्मे वेधं 
कामयेतापशुः स्यादिल्यपणं तस्मे शुष्काग्रं कामयेत 
पशुमान्स्यादिति बहुपणं तस्मे बहुश्षाखपशुष्काग्रम् । 

यं कामयेतेति निन्दार्थवादस्तृतीयः काम्यः पक्षः । आरोहो ब्रृक्षमारूढः शाखान 
इति यावत् | स्पष्टमन्धत् । 

१स्.ग, ठ, ण. वुधोन। 



१९८ सत्पाषाढविरवितं भोतय्ं- {४ षतुर्परने- 

भतिष्टितं प्रतिष्टठाकापस्य। 
प्ते मृम्या इृत्यादित्राह्मणेक्तो निलयः काम्यश्चत््ः | 

यः प्रत्यङङ्पनतस्ते दश्चेधः पाङ्ृदद ङहवोपनतः। 
त्राजरूध्वै हृत्यस्य विकल्पार्थं पक्षत्रये वा शन्दल्िमिः तबन्ध्यते | उपनतो नन्नः | 

यस्य चर्जोः सत दंषदिवाप्रपुपनतम् | 
पूर्वमृनुरूध्वै इत्यनयोबषेन विकटप उक्त ददान! तेरेव गुणान्तरं यः प्रयर्ङ्- 

पनत इत्यनेनो्त इति व्यास्यानुमेततपृत्र प्रलङ्डुपनतेऽग्र ईषदिति, तेनोष्वेमुनुत्व 
न बापितमिवय्थः । 

एवं इयं वृश्वच््छिन्धादित्यक्तं तत्प्रकारमाह- 
अत्यन्यानगामिति ॥ २॥ यं जोषयते तमुपतिष्ते। 

यञ्याया हृस्यन्तः । ये युप्यत्वेन प्रीतिकरं मन्ते तमुपतिष्ठते धृप्य॑वृक्तमि- 
ह्यधः । 

देबस्सा सविता पथ्दाऽनकित्वति शुषेण 
गुरफदध्रे जानु बा प्रय॑णक्ति । 

गृूफः पादप्रन्थिः । ऊठनङ्षयोः तेथिनीनु तन्मितमधस्तात्यक्तवाऽनन्तरे देशत 
परितोऽनक्ति । हस्तभ्यावृत्तये खवेणेस्युक्तम् । 

ओषषे प्रायस्ेनमिस्युध्वाप्रामोषथिमन्तदधाति 
स्वधिते भेन< हिध्सीरिति परश्चना प्रहरति यः 
प्रथपः श्वकः परापतति तमूपयच्छते । 

उपथश्छते स्थापयति । स्पष्टमन्यत् । 
अनक्षसङ्ग\ स्याणुप्रच्छिभ्वन्टश्वति गुरफदत्र बा। 

अनषपङ्गं वश्ेदिति ब्राह्मणायमुच्छिषन्स्याणुमित्युक्तवान् । अक्षः शकटरथ- 
योसतेन यथा स्थाणु्म तजते तथा स्थाणुमवरोषयननित्येव गुर्फदघ्न इति पूर्वोक्तेन 
विकरपः । छेदनदेशस्य देवस्तवेति सूत्रेणाञ्जनस्यानमृक्तम् । तत्र प्रहरण शकटं 
गरह्यम् । अञ्जनस्थान तु शकठा्मित्यवगम्यते युपच्छेदस्यानस्थ पनरक्तत्वात् । 

दिवमग्रेणेति भाखएदं वा प्रहापयाति । 
पथिग्या संमवेति मश्नान्तः । हापयति पातयति । 

वनरपते शतवरशो बिरोहेत्याव्रश्नने जुहाति सह- 
सवरश्ता वि वय रुहेमेत्यात्मानं प्रलयमिमृशति । 

भवश्वनं स्थाणुः । जुहोति द्विहोमधर्मणाऽऽञ्यशेषस्येव । गताथेमन्यत् । 

१४, छ्. ज. क्ष, न ठ, भ्मुफब्नः। 



११्र पटः } महादेषकृतवैज पन्तीष्यास्यासमेतम् । ६९५१ 

थे त्वाऽयर स्वाधितिरित्यतुरोपं परशुना ऽङ्गान्करपयति । 
सोमगायेत्यन्तः । भङ्गन्युपराखा अल्लोममघस्तदारम्पोर््वे छेदनेन करपयति 

च्छिनत्ति | 
आष्छिन्नो रायः सुवीर शत्यग्रं परिवासयति। 

छिनत्ति युपाग्रं मानेन यत्न युपाभ्ं मवति तत्रैव । पस्कारोऽयम् | # अत एव 
कात्यायनः (नेन) परिवास्यच्छेदनं पुनरिति पुनश्छेदनप्रतिषेधात् । 

एकारतिप्रृतीनि ब्राह्मणव्यारूयातानि 
काम्यानि य॒प्परपाणानि तेषां याथाकामी। 

प त्पषाना यद््यमाण एकारनि यूपं करत इममेव तेन रोकं जयत्यथ यदय. 
रान्नमन्तरिक्षमेव तेन छोकं जयतीत्यारि वाजप्तनेयनब्ाह्मणम् । पश्वाररव्रि तेना. 
मस्येत्याधेकविंशत्यरन्निपयन्तानि स्वब्राह्मणम्याख्यातानि तानि काम्यान्येष ति 
कमेऽङ्गीकार्यानि। 

सहापरेण सेख्या स्यादा त्रयज्जिश्श्रदरत्नेः। 

उपरो मृमिलातं तदहः प्रदेशे ऽतक्षो मृटमागो यावान्मूमिमध्ये गच्छति तेन पह 
युपपरिमाणं वेदितम्यमा घ्रय्ञिरात्पंरूयापयन्तम् । 

इयरतिनिषां चतुररतिनवां पालाशो निरूढ. 
पशुबन्धस्य यूपोऽतोऽन्ये स) म्यस्याध्वरस्य । 

ये पूर्षेमविरेषेण युपवृक्षा उक्ता यानि यूपमानानि तन्मध्ये उयरत्निशवतुररतिनषा 
पाराशो निरूढे मित्य रेन्द्राञ्जः पोथः प्राजापत्यो वा पद्ाबन्धस्तस्यान्यमानयुक्ता 
भन्यवृक्षनाश्च सोम्यस्याध्वरस्य॑श्रिष्टोमप्रमनेः । एवं हि श्रयते सवा एष उथरलिनर्विष 
चतुररत्निवां पयुबन्वयूपो मवतीति वाजप्नेयकम् । तथा तत्रेव पाटाशमेव युप कुरी 
तति नियमः 

अष्टि तत््माति नातिस्थखं नाल्यशुमतष्टमृपरम्। 

अष्टाश्रयो धारा यस्य तथा तक्ष्णोव्येवं तक्ष्ण जनयन दष्टथं॑स्यात् । उषराद- 
प्ररक्षं न तक्ष्णोति । स्पष्ट मन्यत् । 

प्रःपुरोणीयास्सं गोपच्छं घा। 
उपरादूष्व यावदप्रं किं चिर्किचिदणुपरिणाहं गोपच्छपदशं वोपर।दूध्वं फिचिन्नयुमं 

ततः कंचिर््यं ततः र वितिकिविदणुपरिणाहं तथेव गोपुच्छम् । 
# अत एवेयत्तगतम् । 

१ग्. ठ, ण. स्याप्तीषोमः । 



४०४ सत्याषाठविरवितं भौतसन्- [ ४ चतुषेप्रन्ने-~ 

तैस्यैव टक्षस्याप्रतश्चषारं करोति । 
यस्य युपस्तस्य वृक्षस्य वचपाटनामकं परििातितादञ्नमागादुपरसिनस्यावश्ञिष्टस्या- 

वयवस्य नान्यवृक्षस्य । 
कथं कार्यं द(वस)रह- 

अष्टाभरि पृथुपात्र पध्ये संनतम् । 
अष्टावश्रयो धारा यस्य तत्त(त तथा । प्रथुराकुश्चिताड्गुलिकरस्य मणिबन्धमा- 

रम्याङ्गल्यग्रपर्यन्तं एथः । प्रयरूष्वो दशाङ्गु् इति बौधायनः । दशाद्गृं दीव 
मधे तेने पुत्रापरमागपिक्षया । 

यावदिदं प्रथममद्गलि काण्ड ताव- 
वृध्वं चपालाघुपस्यातिरेचयति । 

तर्जन्याः प्रथं पर्व तत्परिमाणं दीर्ध चषाढादूष्प॑यूपस्यामरमतिरिक्तं मवति तथो- 
घवैमुसे चषाले कृतेघे प्रवेशयाति । 

अङ्गुलिपात्रं कनीयो वाऽद्गुरखः । 
य॒पामर प्रवेशनीयं स्युटपङ्कटिप्रमाणम् । ततोऽपि वा पृक्षं प्रतिमोचनं वक्ष्यति । 

अङूगुरं यङ्ग चतुरङ्गुरं वेतेषा- 
मेव तक्षणानार स्वरं करोति । 

एतेषामेव तक्षणानां तक्षणजनितश्चकडानामन्यतरेणेकेन दङ्गुखादिप्रमाणं स्वरना- 
मकं शकटं करोति । 

यं कापयेतान्योऽस्य रोक्रपभ्यारोहेदिल- 
नयदृक्षस्य स्वरं चषारं च कुयोत् । 

निन्दार्थवादोऽयम् । अस्य यजमानस्य रोकं स्थानमन्यो भरातृव्योऽम्यारोहत्विति 
तेन तस्यैव वृक्षस्य कूयारिवयर्थः । 

वेदं कृत्वाऽपरेणाऽऽहवनीयम् ॥ २ ॥ रथमात्रीं वेदि करति । 
वेदः पर्व े दकरणं प्रा्तमेव करमार्थमनुतरादः । जहवनीयग्रहणमतिरेशग्रा्तगाह 

पत्यव्यावृस्यथैम् । 
रथमात्रीमित्युक्तं तद्यचष्ट - 

रथेषापात्रीं पाची रथाक्षपाजी पश्रात्ति- 
रश्वीं विपथयुगमात्रीं परस्तादुदीचीम् । 

ईषादिप्रमाणं तु शसते वक्ष्यति अष्टाशीतिश्षतमीषा तियेगक्षश्चतुःशतं १डशीति- 
युगमाहुरिति । युगस्य बाह्यच्छिद्रयोमेध्यो विपथयुग जआहवनीयप्रग्रेलामध्यात्प्राची- 

---~~-~----. -----=--------~----~ ~---------~*----+~~ =----- 

१. ड. ज्ञ. ज, ढ, एतस्मैव। २. छ्.ज.क्ष.न दढ, स्यस्यवृः। ष. ङ्.ज. स 

न. द. -स्तात्तिरश्बीम् । 



प्रपर; ] महादेवकरतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४०१ 

मष्टाशीत्युत्तरेकशताङ्गुत्रं पश्वाद्धागे दक्तिणोत्तरमानेन चतुरधिकं शतं प्राग्मे 
दक्षिणोत्तरमानेन षडयिक्राशीतिरेवं प्रमाणां निष्ूडे वेदिं कुयात् । 

अपिवा षडरारिन प्राचीं चतुररत्नि पात्ति 
रश्ची त्यरसिनि प्रस्तात्तिरश्चीमसंनता भवति। 

वेदिशब्दः सस्कारनिमित्त इति प्रकते वेदिशब्दाभिहिता परपस्कारा प्रपा 
मध्ये पेनामोऽमि प्राप्तः प्त उपद्े्चेन निवत्यते न सनताऽपतनतेत्युमयोरपि । 
गता्थमन्यत् । 

यत्पारत्तरस्मात्परिग्राहात्तच्रृत्वा 
एवार्थे वेदेयपावटायावकाश्चमव- 
िष्य शम्ययोत्तरवेदिं विपिपीते। 

यदित्यनुवादश्चोदकप्राप्तस्योत्तरवेदि काटविधानाथेः । पूर्वाधः पूर्जो मागस्त्य 
परभ्रेखामध्य एव ॒युपावटो युपोच्छरयणे खातं तदथंमवकाशं स्थापयित्वा तस्य 
पश्चाच्छम्या माननोत्तरवेदिनामिकां वेदिं विस्तरेण मितां करोति । सचराथंमव- 
शिष्येत्यपि ज्ञेयं सृन्रान्तरे दशेनाच । 

विमानप्रकारमाह- 
पुर स्ताद्दीचींनकुम्बार शम्यां निधाय वित्तायनी 
मेऽसीति स्फ्यनादीचा टकेखां छिखति । 

वेदिमानं शम्यामात्रभेव । तत्र चिकीर्षिते स्थठे परस्ताद्धाग उदीचीनं कुम्बमस्या- 
सतारं निधाय स्फपस्यम्रेणोदगपव्रगा श्ञम्यामानेन दिखेदरन्त्रत इत्यमरे वक्ष्यति । 

शम्याग्रं कुम्बं व्याख्यातं ददोपृणमासम्यास्यान् । 
दक्षिणतःपाचीनकुम्बां निधाय तिक्तायनी मेऽस्तीति 
दक्षिणतः प्राचीं पञथवदौचीनकुभ्वां निधायावतान्मा 
नाथितापिति पश्ादुदी चीपत्तरतः भाचीनकुम्बां निधाया- 
वतान्पा उ्यथितपित्युत्तरतः प्राचीपम्यन्तरं परिखिखति। 

शम्यां स्फ्येन ठेखां ट्िखतीति पदचतृष्टयमावतेते । यद्धिखति तदम्यन्तरमिति तु 
पूर्वेण स्ह चतुर्भिः संवध्यते । उत्तरतो गमनमप्रदक्षिणं गताथेमन्त् । 

उत्तरेणोत्तरं वेद्यञ्स प्रक्रमे चात्वाछस्तं 
परिलिसल्यनेनैव कस्पेन यदन्यन्मन्रेभ्यः । 

यं परिठिखति स चात्वा इति माविन। संस्कारनिमित्ता सज्ञा । त्य स्थानमृत्त- 
1 

१६. उ.ज. सन्घ. नन, ठ, ण, "्खलतनः। 
५ १ 



४०२ सत्याषाढविरचितं भौतसूचनं- [४ चतुर्षप्रभे- 

रेणोत्तरमागे वेदे्महविदेरंप इशन्यिक)णस्तस्योत्तरतः प्रकमो व्याख्यातस्तसिमिन्नतीते 
चत्वार्य दलिणरेखामध्यो यथा परिता रिषति प्रामारम्य प्रदक्िणङ्म्यानिष।न- 

स्प्यरेलाकरणादिना कल्पेन विधिना मन््रविधिं विनाऽन्यन | 

देवस्य स्वे्यधिमादाय बिदेरभ्निनेभो नामेति खनति! 
आदद इत्यन्तः । प्रकृतं चात्वाटमेव सकन्मन्नेण + 

जानुदघ्र त्रिवितस्तं वा खात्वा । 
शम्यामानेन व्स्तितिमघस्ताजानुदघ्नं जानुपरिमाणं वितस्तित्रयपरिमाणं वा सालेति 

स्वाप्रत्ययेन तावत्परिमाणमादो खात्वा पश्वषुक्त काय॑माह 1 
अगे अद्भिर इत्यधि प्रहरति, 

खातायां मृदि प्रवेशयति! 
योऽस्यां पृथिच्यापमिति पाभ्मृनपादत्ते। 

अपीलन्तः । पामून्खातमृदरं॑वा काल्यायनीये हस्तेन चेत्युक्तं पामर्या्फेयेन 
हस्तेन वाऽङ्गी करोति| 

आयुषा नाश्नदीति हरति । 
पांसनत्तरवेदि प्रदेशं प्रति नयति | मन्स्तावानेव | 

यत्तेऽनाधष्टमित्युत्तरवे्यां निवपति । 
ताऽऽदष इलयन्तः । विमिते देश उत्तरवे्याश्चिकौ।भ॑ताया निदधाति णरमून् । 

एवं द्वितीयं हरल्यवं तूर्तायम् ॥ ३ ॥ 

एवं द्वितीयं ततीयं च हरतीति टवुवाच्ये द्वितीये मनने यो द्वितीयस्यां ए्षिष्या- 
पमल्या्यनुषङ्गो यथा स्यात्तृतीये तु प्ानुषह्गः पाठस्तत्र त्रिथिमात्रमतिरिरयत इति। 
अत्र हरतीव्येतावदतिदिष्टे तच्वम्रे अङ्धिर इति त्रिहेरतीति श्रतेः प्रहरणादि पाङ्खं 

नहरण निर्दिष्टमिति प्रहरणायपि ज्ञेयम् । 

यो दिती यस्यामिति द्वितीयमपारत्ते यस्त 
तीयस्यामिति ततीयं तृष्णा चतुथम् । 

अग्ने अङ्किर इति प्रहत्य यो द्वितीयस्यामिव्यारि हरणान्ते निवपनात्वादथतिद्ध, 
निवपनं प्तमन्नमेव, तथा ततीयं, चनु तु प्रहरणादि हरणान्तं तुष्णीं तूष्णी निवप- 
नम् । कृतः । श्रत तरिहरतीययेतावदेव विधत्ते । सूत्रे तु नित्रयतीव्यन्तं व्यारूपातं 
सत्र मन्नरटिङ्ानमध्ये मन विच्छिद्यायेप्रपति नाना क्रियापु त्रिनियोगो व्याख्यातस््वत्र 

# सूत्रपुस्तकेषुं एतत्सूत्रस्थाने एव द्वितीयं ततीयं च हरति” इति पाठो वियते । 
[1 

१च्. @. म्द्रायानन । 



प्रग्पटटः ] महादेवक्रुतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४०३ 

रतौ हरति(तिः)प्रापणा्त्तेन निवपतिदशचब्देन व्याख्यातः । प्रापणं तु मृक्षो वहनपूत. 
कमिति स्वेन वहत्यर्थो हरतिमेऽथे प्रयक्त इति न विक्षवादस्तथा चाऽगे अङ्गिर इत्या 
रभ्य निवपतील्यन्तं हरत्यथं एवं चिमेनच्रेण तृष्णीं चतथमिति पिद्धम् । 

सिरदारसि पदहिष।रसीस्य॒त्तरवेदि कराति। 
उत्तरवेदं वेदिश्वतुरश्रा छोकप्रपिद्धा शम्यामानेनापि चतुरस्रता च. यावत्ातचा. 

त्वाटपापुभिरुच्िनां करोतीति यावत् । तदेव ग्यूहनं काल्यायननौक्तम् । 
उर प्रथस्वेति प्रथयति । 

प्रथितां यावत्कृतशम्याम्बन्तररेखाग्यापि व) करोति । मारद्रानेनाप्युक्तं शम्यामात्रीं 
प्रथयतीति | यज्ञपतिः प्रथत(मित्यननः । 

ध्रवाऽसीति शम्यया सथ्टन्ति। 
प्रघदयति क्षम्यया | 

देवेभ्पः करपस्वति कल्पयति । 
यथा विदीर्णा न स्यात्तथा परमर्भयति प्रान्तछपेन । 

देवेभ्यः श्रुन्धस्ेयद्धिः भोक्षति। 
कि = कि म. 

अद्धिसित्यक्तं छोकिकीभिरेव । 

द्वेम्यः शुम्भस्वेति सिक्रताभिरनु मक्गिरति । 
वेदिं पिकता मत्पाप्वस्तरनपरिष्टात्कीण। यक्ता कराति। 

यत्ते क्रं यदास्थितमिति पनरेबाद्धिरषोक्षति । 
शुन्धतामित्यन्तः प्रकरणान्तरान्तगंतोऽप्यत्र शाखान्तरविहितः प्रतीकेनेपात्तः 

सामरथ्याचावक्किथं गृह्यतेऽवोक्षणे तु न्युञ्नेन करेण प्रोक्षणमुक्तानेन । 
उत्तरतो दक्षिणतो वा स्फ्येनेकस्प्यां निःपा- 
यापो रिं निवेहतेत्यपा< शेष निनयति। 

उत्तरवेदेरित्यथीदवगम्थते तस्या एव प्रकृतत्वादक्षिणरेशे वोत्तरदेशे क महविद्या- 
मेव । एका स्फ्येन कृता रेखेकस्फ्या तां निःपरा्य निःप्रणमुदकशेषस्य यथा स्यात्तथा 
कृत्वा ऽवोक्षणरेषै निनयति । तस्थेव प्रकृतत्वात्प्रोक्षणस्य व्यवहितत्वात् । यद्युच्छि- 

ष्येत तर्हि निनयनमन्यथा नास्ति । 

विश्रादूबहत्तिव्रतु साम्यं मथव्वायुदंधद्यह्तपताववि 
द्रुतम् । वातेजुता यो अभिरक्षति त्मना परनाः पिपाति 
बहुधा ववराजत।त्युत्तरवद्या अन्तान्कखपवातं । 

मृजेरहेपनेन दृढां करोति । 

१ छ. ज. ष, न. द. क्षतु त्मः। 



४०४ सत्याषाढविरचितं भौतसूत्रं- [४ चतुचप्रभ-+ 
(क 

चतुः श्िखण्डे युवतीं कनीने घृतप्रतीके मुव्रनस्य 
प्रध्ये । तयार्दवा अधिस्व्रसन्त उत्तमे नाक 
इह मादयन्तामिति वेदिपत्तरवेदिं च संप्ृकषति। 

द्विव चनेनामयाः सकृन्मनच्रण । 

उत्तरवेद्यां पध्ये गोष्पदमात्रीपश्वदाफपातरीं 
प्रादेश्षपात्रीं बोत्तरनाभि करोति । 

चतुरश्रामिति मरद्वाजादयः । नामिपंज्ञकमवयवं करोति । तस्वेच्छरयस्त नोक्तोऽ- 
ता यावताऽमिन्यक्तिस्तावत्येवोच्िता | 

इन्द्रधाषस्त्वा वसुभिः परस्तात्पाल्िति पद- 
क्षिणमनुपरिकरामन्मतिदिशपुत्तरवेि पक्षति 

सामन्तत्वरूपापनाय प्रद् क्षिणमित्युक्तम् । प्रतिरिशमनुपरिक्रामन्नत्तरवेदि प्रोक्षति । 
¢ दिगम्य एनां प्रोक्षतीति शरुतेदिग््यः सक्राशादापः प्रोक्षणार्थाः प्ररणीयास्ततप्तु पूर. 

दिग्भागे स्थित्वा सर्वा वेदि प्रक्षति । दक्षिणे सथित्वा तथेवेवं पश्वादुत्तरतश्च तलिङ्ग 
सवामि प्रोक्षति । पाति द्वितीयारिष्वप्यनुषडमो मन्नेषु प्रकृतनामिन्युदातार्ं 
वेदिमिस्युक्तम् । 

त्वष्टा त्वा रूपैरुपरिष्टत्पाचित्युपरिष्टात्पो्षति । 
शाखान्तदीयवाक्यशेषपाठेन पुनः प्रोक्षतीत्युक्तं वेदिमि्येव । 

षं निनयति यथा पुरस्तात् । 
प्राक्षण्यपामेकस्फयायां निनयति पूववत् । 

#ओदुम्बरकशाखामिरछनां परिवास- 
यति यदि श्वः कालः ॥ ४ ॥ 

इति सत्याषाढहिरण्यकेशिसूते चतुर्थपरभ्े प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 

 छन्तामाछादितां ६रिवप्तति सा तादृशीं करोति निर््ीपरिण राधि गमयतीति 
यावत् । पतद्यस्कार पशा छदनं निवतेते वा प्ाङ्गत्वात्तस्य | अनेन च पद्ाजन्धा 
व्यहपताध्यो ऽप्यस्तीत्युक्तम् । तेन॒ यननीये चेत्र एवान्यथा त्वप्तमवादौपवक्तथ्ये 
ेद्धिकद्पः । चहुदेदयामुपक्रम्य पञ्चदश्यां यागः । अत एव तत्न तत्र वदति पूर्षस्य 

न न 

% सूत्रपुस्तकरेषु तु उदुम्बरेति पाटः । 
[1 

१ ग. ठ, परिवादयति । 



रद्वि०पट्टः ] महदेवक्रतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४०९५ 

पवण ओपवपथ्येऽहनीति । चतुदरयामन्वाधाय सद्यो वा पञ्चदहयां पतमाननन्रं दर्शेन 
© पुणेमापेन वेत्यपि पूवमुक्तम् । तत्रापि द्यहकालोति वक्तु यद्वि धः काल इत्युक्तम् । 

बोधायनोऽपीष्टिपडाबन्धाः सोपतवरप्तथाः सद्यो वेति। 

इति सत्याषाढदिरण्यकेशिसूतन्यारूपायां महदिब्कृतायां प्रयोगवैन- 
न्त्यां चतुथपन्ने भयमः पटलः ॥ १॥ 

शयोक 

श _ अ ® अथ चतुर्थश्चे दवितीयः पटलः 1 

आहवनी येऽप्रिपरणयनान्यादीपयति । 
अभिः प्रणीयते येः काष्ठेसान्याहवनीये प्रज्वाछयति | गाहेषल्यदिवायायार्थाय प्राप्त 

मुद्धरणमपवदितुमाहवनीय इत्यक्तम् । 

सिकताश्चोपयपनीं रुपकरपयते । 
सिकता वाका एवोपयमनीरूपयम्यते प्रदीप्तो यामिप्ता उपयमन्यस्ता यथोपयम- 

नाय समथा: स्युस्तथा पत्रेण धृताः करोति । न च चक्ारदुपयमन्यो मिन्ना्वति 
वाच्यम् । उपयमनीरुपनिवपतीति पिकतानामेवोपवापयोग्यत्वाह्हुत्वाच्च तिकता उप* 
यमनीः कृत्वेति मरद्वानः । िकतामिरुपयम्पेत्यापस्तम्बः । 

उच्रच्छतीध्पमुपयच्छ्युपयमनीरूपयते धायंमाणे ) 
यान्यपि प्रणयनान्यारीप्तानि तान्येव समु दायापन्नानीध्म इत्युच्यते । काष्ठान्यवेध्मो 

नतु पेस्कारनिमित्त इति दितम् । इध्ममधचिप्रणयनीयमिलेकत्वदशेनेन नध्मस्य 
पेस्कारपिक्षा । इष्ममुपय(ख)च्छति पमृहीकृत्योधवमुत्सि(घ्वं॑क्ि)पति । उपयच्छति 
पिकताः शरावगृहीताः प्ररीपेध्मस्य सेवरणाथमुप समीपे यच्छलयधस्ताद्धारयति 
यथोद्यम्यमानोऽञ्चिन विश्र्येताधस्ता्च न ॒पपेततेनोपयत उपयमनीमियमिते धायमाण 
इध्म उपरीत्यथः । 

यतचे पावक चटा कच्चिदागः पूर्वा यत्सन पर 
भवासि । घृतेन तरं तनुबो वधंयस््र मा मा दिर 
सीरधिगतं प्रस्तादिति शेषे जुहाति । 

(®>. शिष्ट आहवनीय एव नतृदधते मन्रलिङ्गादिवयथेः। दरविहोमत्वात्छाहान्तो मच्रः 
अपादानाय पावकाय इदम् । 

अग्नये प्रणीयमानायानुत्रहीति संम 
ष्यति प्रणीयमानायानु्रर्हीतिवा। 

हतार मित्यथात्तस्यवरुत्वाद्विकस्पः । 



४०६ सत्याषाढविरवितं भतसर [४ चतुषेप्रभे- 

€ 

ग्रहीत्वा दिरण्यपन्तधांयाक्ष्णयोत्तरषाः? व्याघारयति 
निरनुक्ताया प्रथमायामिति ज्ञेधम् । ऊ्गावन्त प्रथमः सीद योनिमित्यमरे वक्ष्यमा 

क के, क 

णत्त्रान्न परिधानीयाया प्रथमायामित्येवाऽऽइ भरद्वाजः । हरति तमिमृत्तरवेदिप्मीपं 
प्राप्येति पाठप्रा्तस्य पुनवेचनं कात्यायनारिभिवेदुक्तं पञ्चगृडीतं गृहीत्वाऽर्चं प्रणय. 
तीति तन्मा मूदित्येवमथम् । जह मिति वचनं जह् तितेदनाभवे स्वाहन्तमन्रपाठेऽपै 
न दरविहोम इति स्पष्टयितुं हिरण्य सु णेमन्तधाय यत्र यत्र व्याघारयति तत्र तत्रे 
त्यर्थो नतु सुच्यवधानमन्नधानं हि स्थलाञ्ययोमेघ्ये व्यत्रधान कोणात्कोणषयेन्तं तु 
प्राड्न्याय।दिना | 

सिश्हीरसि सपत्नसादं। स्वाहेति दक्षिगऽश्से। 
नाम्पतिरिक्ताऽपस्तत्र नाभिटय्करोणमारम्याश्चिको णपयन्तमक्ष्णयेति क्चनादन्य- 

त्र।प्येवम् । 

तरिरनृक्तायाः हरत्युत्तरपे।द प्राप्य जहां पश्चगहीतं 

4 

सिभ्दीरसि सुप्रजावनिः स्वाहेत्युत्तरस्या९ श्रोण्याम् । 
वायग्यकणमारम्य नामिव।यव्यकोणपर्थन्तम् | 

सिभ्दीरासि रायस्पोषवनिः स्वाहेति दक्षिणस्याः घ्रोण्याम् ¦ 
नेक्रतकोणमारम्य नाभेकोणपर्यन्तम् | 

सिर्दीरस्यादिलयवनिः स्वाहेत्युत्तरेऽध्से । 
नाभिक्राणमारम्पेश्चानकोणपयन्तम् । 

सिर्दयीरस्यावह देवान्देवयते यजमानाय स्वाहेति मध्ये । 
नामनैर्जतकोणमारम्येश्ञाननामिकोणपर्यन्तं त तत्र हिरण्यान्तधीनपृषेकं पर्वत्रो 

तरवदिर्देवता तेम्य उत्तरवेदिरित्युपक्रम्य तस्मादुत्तरयद पृषामसनेऽयावारयन्तीति श्रुतेः । 
भृतेभ्यस्स्वेति खच दिरण्यं चोद ग्रह्य । 

उपयुक्तप्रतिपत्तिरतो विशेषनिर्दिष्टयोरमच्रवृत्थेवोदगृह्योत्तिप्यप्रपतत्वादिषिरनु- 
को 

मेयः । य एव देवा मृता इल्या्यथेवदिन च देवतात्वं स्वाहाकारेण दानामावात् । 
पौत्रैः परिधिभिः परिदधाति। 

य) क ॐ क 

पौतदरवदारुः । ओदुम्बर इति केचित् । माने वेदेयेया परिधीनां पर्परयोगो 
यथा स्यात्तावन्मात्रम् । 

विन्वायुरसीति मध्यमं धुब्षिदसीति 
[१ [प (^) ¢ 

द क्षिणाध्यमच्यतक्षिद सीत्यु्तरध्यम् । 
क श क परिदधातीत्यनुकृष्यते । र भ्हेति मन््रान्तः । 



रद्वि°पटटः } महादेवकृतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४ ०७ 

उषङ्कप्ाः समारा गुगगृटुस॒गान्धतेनन 
शुष्छाणास्तुका पेर्वस्यान्तराशङगे या । 

पवेमेव सषादिताः सेमाराः पैभियतेऽभियते । गगट्धपपाठः । गणस्विति माष। 
याम् । सुगन्धतेजनामेति तृणविशेषा यस्िक्तत्वान्न पद्यमिमक्ष्यते । शङ्का चापा 
वृणा स्तुका नेति स्तुका छिननप्ररूढेर्णेव पेत्वस्य गतपुस्कस्य मेषस्य शङ्गयोरमध्य 
योत्पन्ना । पेत्वो वृष्णिरेवेति कात्यायनः । स्त॒कामस्य च्छिन्ना छिन्नस्तकस्येत्येकेषामिति 
भरद्वाजः | 

तान्रेभेस्मासीति सकृदेवोत्तरनाभ्यां निवपति । 
तान्पंमारान् । मन्नेऽतनेम॑स्मास्यन्नः प्रीषमपीव्येकवचनश्चतेगगसा दिशम: प्रत्येकं 

मिन्ञद्रव्यत्वात्प्रतिप्मारमाधाने मच्रदशेनाच्च तथा प्राप्तमक्त सकृदिति संमारश्चनदे 
नेव विधानादेकद्र्यत्वादम्रद्यतपुरौ प यत्संमारा इयेकवचननेन बहूनां सामानाधिकर- 
प्यान्नाम्याप्त इत्यथः । 

ऊरणावन्तं प्रथमः सीद् योनिपित्यच्यमाने यज्ञ प्रति- 
तिष्ठ समतां सरेरा त्वा वसूनि परुधा विश्चन्तु। 
हुीषपायुयंनमानाय कृण्वन्नथामृतेन जरितारमड्मपे 
यज्ञ; प्रत्यष्ठादिति संभारेषु प्रतिष्ठापयति । 

उच्यमाने होत्रा तं दीक्षमिष्मं न्यप्तेषु समारपु प्रतिष्ठापयति मन्रेण | 
अग्नेः कुरायमसी ति दक्षिणत उपयमनीरुपनिवपति । 

उपयमनी: पिकता अथचिप्म।पे नित्रपति । 

मनुष्वत्वा नधामहि मनुष्वत्समिधीमहि 
मनुष्वदङ्गरा दबान्द्वायते यजेत्युप 

अचि काष्ठेन । 
अश्रियज्ञं नयतु प्रजानन्मैनं यज्गहनोऽबिदन् । 
देवेभ्यो यज्ञं प्रव्रतात्पपर यज्ञपपि तिर सराहा 
वायुरादिल्यो यज्ञो यज्ञ॒ नयतु प्रजानन्मैनं 
यङ्गहनोऽवरिदन् । देवेभ्यो यञ्ज परत्रूतासप 
यज्ञपति तिर स्वाहेति चतस्रोऽतिमुक्ती हत्वा । 

अतिमृक्तिपंन्िका आहताव। युय॑त्तमिल्यादि तथाऽऽदित्यो यज्ञमित्यादरिं मध्ययो- 
(प्यनुषङ्गण स्वाहन्ताम्यां मन््राम्या दविहामधमण जुहाति । 

---~- - ~ ~~ ~~~ ---~~--~ ~~~ -- --- ः ~ ५ 
--- ~ ~~ ---- --~-~-----~ 

१. घ. इ, ज. प्न, ज. ३, इ.ण. “र्गीया। 



४०८ सत्यापाठविरचितं श्रोतसूत्न॑- [४ चतुरभपरने-- 

नु < खरं च संमृज्य चतुशहीतेनष्टयहीतेन द्वाद शण्हीतेन 
वा सुच पूरयित्वा सप्त त इति परणाहुतिं ज॒होति ॥ ५॥ 

अपुतरत्वाद्धोमस्यपृवै संमागेविधानं) पृरयिलेति वचनाद्रादशगरहीतिनाष्टगृहीतेन 
चतुगहोतेन वा यथा पृणा मवति तथा गृह्णातीत्युक्तम् । पूर्णया सुचाऽऽदहूतिः पृणौ- 
हुतिरितिधन्ञानिवैचनात् । 

एषोऽत्राऽऽहवनीयो यतः प्रणीयते स गा्ह॑पलयः। 
यत उत्तरवेद्यां प्रणीय पृणोदुल्यन्तेन संस्कृतः सोऽत पञ्ुबन्य एव॒ ना्निहो्रहोम 

आहवनीयकायेकये यतः प्रणीयते प्तोऽत्र गाहपत्यो नािहोत्रे । तथा च किऽ्नि- 
होत्रं क्यं तन्मध्येऽपि तच्च प्राकृतेष्वेव नतृत्तरवेरिस्ये मरद्वाजेनात्र विकर्ष उक्तः 
संस्थिते पशुबन्धे का वेति, तन्निराक्ृतम् । 

आहवनीयं गाह॑पदयं दक्षिणाभि चान्वाधायेध्मात्रहिराहरति। 
अतिदेशप्राप्तप्यानुवारोऽये करमां परमतव्युदाप्ताथं च | अन्वाधानं देवतापरि- 

ग्रहाधमुक्तमिया देवतापरिग्रहतिद्धो न वचनमस्ति तस्मान्नन्वाधानपिद्धिः । तथा च 
मरद्वानः-न पश्चिष्टयामर्च गृह्णीयारित्यपरमिति । दीक्षणीयायां हि वचनादूवरताप- 
रि्रहारभेता । प्रत्यकम्रहणे तु प्राजिहितेऽन्वाधानामावप्रदरशनाभेम् । इष्टया ऽऽन्वाधान 
धिद्धिः सांनाय्यविकारत्वाच्छाखाहरणं पूत्रान्तर उक्तं तन्मा मृदिति वक्तुमन्वाघाये. 

ध्माबहिरेवाऽऽनयति । द्रवद्रव्यं हि शाखया क्ञोघनीयं न माप्तं तथाऽस्िन्नविद्यमाने 
सह धर्मदरभ्यं निवत इत्युक्तत्वात् । व्रत्रहणपुवंकं वेदस्य पूरवमेत॑कृतत्वान्नाप्यत्र 
णक्षश्ाखाहरणं तस्य न प्रक्रृतशाखायेनार्थोऽपि तु विक्रतावपदेशनास्मरणाथं ततस्तु 
नर्हिराहरणानन्तरमेव।ऽऽनयति नतु तस्या आनयनविधिरस्ि बरहरर्थं विधानाना- 
मावात् । प्रायोगिकास्तुष्णीमानयन्ति आनयन एव्र वा प्रप्ति कुतस्तूष्णीमिति बर; 
प्राक्रतमेव नत्वश्नीषोमीयविक।रत्वादिक्षुराछाके अपि । 

सप्रदश सामिधेन्यां न परिधीनिध्म उपरस्तनदह्यति । 
वाचनिकं निरूढे सप्तदशत्वं विकतो तु विकरसप इत्येकः प्च उक्तोऽत्र तु निय. 

तमेव समिधो वध॑न्त इत्युक्तं परिषिक परो द्यिभ्रातत्वपतस्तवादटष्टार्थोऽयमुत्तरषे- 
दि पस्कारस्तथाऽपि प्रषडगेन रक्षप्तामपधातरक्षणोऽद्पेस्कारोऽप्येमिः कतुं शक्फते 
परिधिशब्देन विधानाच्वातोऽन्ये प्राकृता निवतेन्मे । ततस्त्वां विड्शपिषेत्यृहः । 
चीन्परिथीनिति टुप्यपे । यन्ञायुरनुप॑चरानि्युपवेषधृष्टिशव्दविवक्षया पुंस्त्वं तदि, 
मेव पूर्वम् । * 

"~ ---*--~ ~-~--~--- न~ -*----क------- ~ षः क ------~---*~ ~~~ ----~~~~~----- 

१च. ध्व प्रकर^ | 



रद्वि°पटडः ] मह दिवकुतवेजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४०९ 

अप्रीन्परिस्तीये पाणी परक्षारयोरुषराजी « सतीत्व । 
चोदकप्रा्तनुशरादः पदायंक्रमायेः | बरहिराहरणानन्तरं वेिकरणं त्य जातत्वात् । 

थत्र परिस्तरणमुपवास इति क्रिया रात्रः कारस्यामत्रेऽपि सस्काररोपो नास्तीति. 
स्यायप्रदशचनार्यं परि्तिरणानन्तरं पाणीपरक्षाछनमेष | 

यथायं पाद्कुकानि पात्राणि भयुनक्ति। 
भतिदेशप्रप्तौ वौषघकात्राणां प्रयोननामाव इति वक्त वयार्थनि्ुक्तम् । यथाप 

प्रयुनक्ति पाकानि वेत्यथ । 
स्फयपमिहात्रहवणी ९ सुवस्वधिती दवे जष्वपाहापह- 
बनीं द्ित्रीयां दे चोपश्रतो पृषदाज्यधानीं दितीयां 
धुवां दे आञ्यस्थारयो दधिधानीं द्वितीयां वेदं 
सपव्रत्तपानीं दे रशने द्विगुणां द्विष्यायापां त्रिगुणां 
त्रिव्यायामा द्वे काष्मयमय्यौ वपाश्रपण्यौ दिश 
खामेक्शखां च कुम्भी हृदयशूलं पप्तक्षाखां स्वरं 
भेजाररुणदण्दं यूपं यपश्चकरमरणी येन वचा्थंः। 

प्राकृतानि कपाल्श्पानिनशम्यादिक्ं निवृत्तमौषधद्रम्यामावात् । खवितिं पशो- 
विशप्तनशख, जह इति जुूशब्दस्य न विपन्ञा तथाऽपि ज्ञह इति निर्देशश्छान्दसो 
माषायां जुहु विति भवितव्यम् । इधिधानीं द्वितीयामिति च प्रथमतो दध्येव यस्यां 
निरप्यते त। दभिधानी मिलयथैः । प्रषदाज्यं यस्यां क्रियत सा च प्रषदास्यस्थाल्यव | 
प्मवत्तघानीमितीडापात्रं पष्क, युपशकट तक्षणजातमञ्जनायम् । स्यष्टमन्यत् । यन 
चार्थः | येन मुवणशकखादिना । एवमन्वदपि । 

पवित्रे कृत्वा यजमानवाचं यच्छति समे 
ष्यति वाग्यतः पात्राणि संमृशति । 

पवित्रकरणानन्तरं ब्रह्मन्प्रगेप्यामीत्येतद्स्त्येत्र । वाजत्तनेयक्वराह्मणेन प्रणीता. 
प्रतिबर्तवस्य दशैपूरणमापये््याूयातमिति प्रणीताप्रणयनमामश्रणपृवकं कायेमेव । 
म्याूयातं दश्ंपुणमाप्तयोरेव । स्पष्टमन्यत् । 

प्राक्षितषु वाच विष्जते। 
हविष्कृता वाचं वित॒नत हति काडामावत्प्रोतितिषु पत्रेषु । यज्ञमत्रेऽपि वाग्यतेन 

करतव्यपदारयेषु प्राकृतेषु चोदकप्राप्त मध्येऽन्ये न सन्तीति परोक्ितेष्वित्युक्तम् । 
उत्तरं परिग्राहं परिश््य संमेषेण परतिपत आ- 
ज्येन द्रा चोदेहीति संमेषस्यान्त संनमति । 

स्फथोदसनानन्तरं परोक्षणीराप्तादयेलयारि पतान, विशेष अआज्येनेत्येतस्यानन्तरं 
ध 



४१० ` सस्याषाठविरचितं श्रौतसू्ज- [ ४ षतुषप्रभे-- 

द्रा बेति पदमृहनीयं, सेनाम उह; । ययार्धमृह् इत्यक्तमेव तथाऽपि मध्ये सुवै 
स्वधितिमिति मा पूृरिव्येवमर्थ प्रेषस्यान्तमित्युक्तम् । अयममिप्रायः-- चा शुचः 
समार्टीलयन्न श्ुवस्यापि अरहणमेवमन्र सखुवग्रहणन स्वधितिप्रहणं पतिष्यति दधः 
प्रदेयत्वामावादज्यिन न पताम्यमतोऽन्वर्हिमश्च द्रव्ये तेनार्थेन सयुज्यमाने धमीवेश 
इति न प्राप्रयात्तद्थमुक्तं सनमतीति दरितम् । 

यत्पागाञ्यनिवेपणात्तस्ठृत्वा ऽऽ 
निरूप्य द् धि पृषद्ाञ्यायं निवेपति। 

प्राकृतपदार्थानन्तरं वैकृतस्य विनिवेश्ा्थं क्रमदरेने प्रैषानुपरिणाऽऽज्यनिवैपणा- 
धत्प्राकंतत्कृत्वेति तश्र सववत्स्रधितिपमार्गोऽवदानप्ाघनत्वादाञ्यनिवेपणमात्रे पले. 
वादितिरस्येति दबिस्थाहछामादाय महीनामिति दयि नितपति । तस्य प्रयोजनं 
एषदाज्याथेमिति ए्षदरगुणक्रमाज्यं तस्य ॒तस्काराधमित्य्थः । तेन नेदं हविरपि तु 
हविःपस्कारकं तेन न दपिधमौः प्ायंदोहा्याः । यत्र हविः प्ररीयेतेति वचनादत्र 
नाऽऽदिष्टत्तामान्यमागिक्ता तथाऽपि बोक्ताथं जान्यधमीः। 

न तु(नू) तस्मिन धस्कारा नहि दशंपृणेमाप्रायोज्यस्थने विधौयते(नते) येनाऽऽभ्य- 
ध्मा; स्युरिति तत्राऽऽह । 

तस्मिभनाञ्यषपोः क्रियन्ते यदन्यदषिभ्रयणाह् । 
वाजप्तनेयिन्राह्मे हि मवति द्भयेवा इदं सिः पिमृष्टमाज्यं चेति षर्मप्रा्ठिः 

स्वतश्नद्रभ्यस्येवात उक्तं तसिन्नाञ्यषमीः क्रियन्त इति । तरि द्वयमप्यस्त॒ हविरिति 
न। एषद।उ्यमित्येकत्वं श्तेः । वदति च स्पष्टमेव कात्यायनः पर| मन्रवरणाच्छरते शेति 
पशौ स्वाहा देवा९ आज्यपान्स्वादेति । तथा ए्षदाज्यं॑गृह्धातीत्येकवचनश्रतेश्च न 
द्रव्यद्रयं पृषदाञ्यमिलयाज्यशन्दादग्यं संघृष्टं च दध्यपि तम्मदाज्यमेवेतत् । ननु 
हित्वश्ुतेरथरादत्वेन कतः त्स्कारप्रा्िरिति चेत्न दध्यधिश्चयतीति वाजप्तनेयिनामन्या 
श्रुतिरधिश्रयणं निषेधति । न ह्यप्रा्तं निषिष्यतेऽतो ऽवदयं धमंप्रा्िरिति । कं चयेन 
सेमष्टेन हविरुत्पद्ते तदपि हविधर्मेः पच्यते यथा सायंरोहारि, सेस्कृतेनेव 
दघरा ऽऽमिक्षातत्तिरिति अञ्यावपिश्रयणे द्रव्यनाशान्न । अत एव्र दधा बेदेहीति 
निगदन्तः चोहः । न्यायमते तु न स्कारः । 

आञ्यग्रहणकारे जहपथरतोधतुगृहोति 
गृहीत्वा तृतीयमाञयस्य दधन्यानाय । 

चतुगुहीतं प्रयेकमाज्य्य निरतस्य तृतीयं मागनिरईरात्पस्कार्यमाज्यं तृतीयमेव 
दषनीति गुणविमक्तेश्च | - 

8 का 7 त 

१ क. चज छट (हत्वा । ` 

ज न -- ~ न ~ ज ० ऋ वकाकाचदाकणकककाष्काण्कककककक 



१द्वि०पटः 1 महादेवक्रुतवेजयन्तीष्याख्यासमेतप् । ४११ 

श्योतिरसि विष्वरूपं विन्वेषां देवनां सषिदिति 
पशचगृहीतं पृषदाञ्यं शृहाति पीनां पयोऽसीति बा । 

मश्वद्रयविषिना वा कृतमत्र वा मश्रावृत्तिश्चान्यतरस्य । 

यथापृति धृवायाप्र् । 
कमार्थमनुवादः | 

सक्नेष्वाञ्येषु यपसंपानेन परतिपद्यते । 
बेदयास्वरणानन्तरं इक्षश्चाखास्तरणे दक्षिणश्रोण्याम् । तथोक्तं काल्यायनीये बरदिषि 

क्षशाखां स्तणाति युपर्तमनेनोपढकषितं कर्म पूर्व च तत्करोतीत्यथेः । 
तद ऽऽह ~~ 

देवस्यत्वेत्यधिपादाय परििखितमिति त्रिपद 
क्षिणं यपावटं परििखत्यधेमन्तर्दे््ं बदि्वेदि। 

कृन्तामीत्यन्तः । अवट इ(मि)व्येकत्वात्क्कन्मच्रो -दविप्तूष्णी, प्तमन्तादिति वक्तु 
प्रदक्षिणमिति । युपावटो युपार्थं गतैस्तं मध्याथ्यावान्खननायाऽ$्तस्तावन्तं रेखया$ङ्कितं 
करोति । महात्रेयां यथ॑ खातस्य वेद्या बहिश्वापरं यथा तया परिरिखति । भत्र 
वेदिनोस्याङ्कत्वेन विधीयतेऽपि तु वेरिरेशो रुकष्यते । तथा च व्यत्मके देश खत 
ह्येवान्यथा देशविधाने वेदेरङ्गतवविषाने वाक्यभेदः स्यादतो देशलक्षणा । तेन 
भ्राच्यां युपैकादरिन्यां न वेद्यामधमिति फम् । 

परिङिख्याग्रीदपावटं खनोपरसंमितं यल्राठेन चयङ्गु- 
डेन चतुरडगुरेन बोपरमति खनतादिति सप्रष्यति । 

समीयमानो ऽवयव उपरशव्दवाच्योऽतस्तन्मानेऽवटे खति ततोऽपि यद्णुखाद्रन्यत 
ममानेनापिको निन्नः । जभ्रीद्यथप्रेषं करोति । 

उपरमात्रं खात्वा ॥ ६ ॥ 
सग्नीद्यषायं खात्वा । 

यत्ते क्षिरयः परावधीचक्षा हस्तेन 
वाहया । आपस्ते तद्यष्धियाः प्रनन्तु 
शुचयः शुच इति ररपं प्ताख्यति। 

स्पषठम् । 
यबमतीः प्रोक्षणीः त्वा पृथिष्ये सेति शठं 
भ्रोक्षलयन्तरिक्षाय त्वेति पध्यं दिवे व्वेल्यग्रर 
शुन्धतां कोकः पितृषदन इति यपावटेऽपोऽवनयति | 

१ ख. ङ्खितक० । 



४१२ सत्याषाहविरचितं धीतपू- [४ बतुयपरभे- 

यवयुक्ताः प्रक्षणा्मपः त्वा न तस्करः । स्पष्टम् । शशषमृता अपोऽबरेः 
इत्येव भरद्राजः। 

योऽपीति यवं प्रास्यति पित्णां « सद्न- 
मसीति भरावा बहिषाअवस्तृगाति । 

यवप्राप्तनं बर्हिषाऽवस्तरणे च खात एव । उदगग्रतवनिवृत्तये प्राचेति । यवोऽप्ती- 
ल्यस्यारतीरेलन्तः। 

स्षावेशोऽसीति प्रथमपरापातित« श्षकरमपस्ता- 
त्वकमवटेऽवदधाति धृतेन धविापृथिवरी अपृण- 
थार स्राहेति दिरण्यमन्तधाय सुबेणाभिजहोति। 

स्वाहाकारान्तो मक्नोऽन्यशालीयाऽप्मच्छाखायामिहाश्चरवणात् । दर्षिहोमस्वाऽज- 
प्राप्तौ सुवेणेति वचनादितरधमनिवृक्तिः । हिरण्यं शकठेऽन्त्धाय तत्रामिहोम आग्य- 
स्थाल्याज्येन चयावा्रयिव्यो देवते । वित्तादिति स्वावेश इत्यस्यान्तः । 

य॒पायाञ्यपानायानुषहीति संमरेष्यत्यञ्यमानाया- 
नुबरहीति बाओ्रेणाऽऽहवनीयं छौकिकेनाऽऽश्येन 
पुरस्तासल्यङ्तिष्ठन्यजपानो युपशकरेनानक्ति । 

आघ्वयेवे वाञजमानविषानं विङृर्पा्ं तथेव काल्यायनमरदानाम्यामृक्तम् । अग्र 
णाऽऽहवनीयं विमानं यूपं तस्य परस्ताद्धागे प्रय ङ्मृखसितष्टन्थजमानो युपश्चकडेन 
पाधनेन हस्तेन | 

ल।क्रिकेनेति । 
जातिवाचिशढ्देनोमयमा गच्छति तत्राऽऽजयं स्थाटीगतं मा मृदिति रौकरकेनेत्यु- 

क्तम् । अञ्ञनकभेणः प्राकृत्वामाव।दहोमत्वाचच छोकरिकिनेति गम्यते । होमस्तु यद्यप्य- 
यमप्राङवैस्तयाऽपि होमत्वेनाऽऽहवनीयाश्र यत्वेन च॒ स्थाल्याञ्येन । अज्ञनीवं कमे 
न निष्टं तसरं बषारं चानक्ति चपा प्रतिमुश्चति तत एवौयिकारात् | 

देवसस्टवा घबिता पथ्वाऽनक्तिलयग्रपेन्द्पसाति चषाशम् । 
अनक्तील्यनुवतेतेऽगरं युपध्य चषा पवतः । 

सुपिष्यङाभ्यस्त्वौषधीम्य इति चषा प्रतियुचति। 
प्रतिमुश्चत्यगरे युपस्यात्रदघाति। एतदन्तं याजमानमथवा प्रतिमो चनमध्व्योवनमानेऽ= 

नक्तीत्येव विधानाद्वित ऊर्ध्वं स्वज्ञनमप्यध्वर्परेव । यजमानमेव तेजप्ताऽनक्तीति यज- 
मानातिरिकश्य वाक्यशेषे कतृत्वनिर्ई शात् । 
ताणि यि दकेन | । 

१य्. छ. ट, मत्वर्भ्र।र्ख.ग. छ. ठ, ण, "वादिना | 



१दि°पटटः] महादेवकृतवैजयन्तीष्यारूयासमेतम् । ४१९ 

देषस्त्वा सथिता मध्वाऽनवित्वत्यान्तपपिष्ठापधिपनक्ति | 
भन्तमभिव्याप्याऽऽन्तमञ्निष्ठामाहवनीयसंमृखामश्चि यूपस्य तामनक्ति । भश्रिमि- 

ग्येव नोपरम् | 
रक्षनदेशे त्रिः प्रदक्षिणं परिरक्षति प्थ्येवा। 

यत्र रक्षनया परिग्या तत्र युपमध्ये वा । 
अनक्तमुपरम् । 

करोतीति शेषः । पुनवचनं काल्यायनेनोक्तं सोपरमभनिष्ठादेशमस्कत्वेति तन्मा 
मूरति । 

आञ्जनपथ्रति-यजपानो यूपं नानुू(कर्छजलयापरिव्ययणात् । 
स्पष्टम् । 
यपायोरछयपाणायानुष्हीति संप्रष्यद्युर्श्री यभाणायनुह्हीति षा । 

स्पष्टम् । 
उदहिष९ स्तभोनान्तरिक्षपित्युर्रयति । 

अवराद्हिरेवोष्व करोति युपमित्येव एथिवीमुपरेण । ट श्रयन्तः । 

ते ते.धामानीदलयवरेऽवदधाति । 
यपमिल्यव मृररित्यन्तः । 

विष्णोः कमणि पदयतेति दवाभ्यां करष- 
यत्यभ्निनाऽप्रिषठां सदिश्चं मिनाति ॥ ७॥ 

ततनित्यन्ताम्यां द्व मृदय(गम्या) करपयति यथास्थानम् । अञ्जिनाडडऽहवनीयेना्नि- 
षेति या पृवमुक्ताऽतस्तां समानदिशमाहवनीयामिमुखां मिनोति रोपयति । 

यं कापयेत तेजनं देवताभिरिन्दिमेण शवष- 
येयमिलयश्निष्ठां तस्याभिमाहबनीयादिश्वं देश्यं 
बाऽतिनावयेत्तेजसैवेनं देवताभिरिन्द्ियेण व्य 
यति य काप्रयेत तेजसनं देवताभिरिन्धियेण सव. 
भयेयमिव्याष्ठां तेस्याभिमाहनीयेन समियात् । 

प्रथमोऽयेवादे नित्यमश्निष्ठामश्निमाहवनीयामिमलां कुर्यादिति विवेस्तादशस्य काम- 
नायां सकस्पविधानार्थं द्वितीयं कामयेतेति प्रथम आहवनीयात्तकाश्चादित्पं येतं 
व्।ऽन्यदिञ्च प्रति नावयन्नतं कुयाहोषमक्त्वा न तथा कय। दिति । 

१क, ग. द्छ. ट. ठ, व्याक्यात । २७.४७ ज. ष, भ. "नानेत्युः। ३ क. न, इ, ७, 
ढ. ठ. भ, ह्या पृः । 



४१४ अत्याषाहविरविर्तं भौतसू्- ` [४ षतुष्भे-~ 

अग्नि प्रत्युपनतं बण नि्ुतमनाविरुपर संमिनोति । 
सद्निमाहवनीयं प्रत्युपनतं न्नं बहिमागे निर्णुतमनुतमनन्नमनाविर्प्रगृट उपरो 

यस्यति तादृशां मिनोति प्म्यगवस्थापयति । 

बरह्मषर्तिं स्वेति परदक्षिणं पुरीषेण पयति । 
पुरीपेणावटखननमृदा परितः प्रयति । पयंहामीत्यन्तः । 

अहम श्हेति पेत्रावरुणदण्डेन परिष श्हति । 
पुरीषं दण्डमृडेनाधस्ताद्गमयति द्रदयतीति यावत्पोषं इ श्हेतयन्तः । 

उन्नम्भय पृथिवीमिति पदक्षिणपपाऽनु परिषिश्ति। 
ृतिमित्यन्तः । खातमनु यपस्य परितः प्रदक्षिणे िश्चति । 

देवस्य त्वेति त्रिगुणां ज्रिव्यायापां दार्वीर रकशनापादाय) 
८ ० £ 

आदद इत्यन्तः । तिमि्गृगेनिितां दर्ममर्यी प्रतारितयोबहिवोरम्ये याकानिस्तार- 
स्त्प्भाणाम् । | 

इदं दिष्णधिचक्रम इति सरशनेन पाणिना यपं त्रिरुन्पा्हि । 
गृहीतरशषनायुक्तेनं हस्तेनोष्वं सङृन्मन्रेण द्वसतं माषं । पुर इन्त । 

तदिष्णोः परपं पदमिति यपस्य प्रते । 
चषा द्विकमृष्वैस्थितम् । 

युपाय परिबीयमाणायानुबरहीति संमे- 
ष्यति प्ररिदीयपाणायानृब्रहीति वा। 

स्पष्टम् । 
परिवीरसीति तया नोभिदेशे त्रिः 

` अरदुत्षिणं परिव्ययति भध्येवा। 
मनुष्य इत्यन्तः । वेष्टयति नाभिपरिमिते देशे युं मध्वे युपस्य वा । 

उत्तरपुत्तरं गुणे कराति । 

वेष्टयन्भ्रथमवेष्टनदुपरि द्वितीयं तदुपरि तृतीयं गुणं रशनाग्नस्य । 
य॑ कामयेतोजनं व्य्येय मिया वा तस्यावाचीं बाऽवोहेत् । 

यजमानमनी वियोगं नयेयमिति यो ऽघ्व्यः कामयेत तस्य यजमानस्य युपरशनाना. 
मिदेशे भध्ये वा परिवीताम॒रध्वां सादयेदधस्तादवा प्रतिषेधा्र्मवाद(बोहन (८२) मनेक 
मित्य्थः। 
0 गगण नी गदतम 

१ क. ज. शिष्टं नि०। ब. पहिशे निः। ग. म. ठ. ण. दडिष्ठोवि'। क. ट. 'हिष्टाश्चि' 

च. छ. इ. (हिष््पनि" + च, "दियं निः रज. उ. ज. क्ष. ~ स. ह. रमिः ३१. ङ. क्ष. म 

ढ. नाभिद्रे। प्र, ठ, ण. "मथवा ५ग, ठ, ण, (कषेः । 



३तृ०परशछः ] महादेवकुतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४१५ 

यदि कापयेत वर्षुकः पजन्य स्यादित्यब्ाचीपषोरेत् । 
पलां कामनायामेव तथा सकरप्याधस्ताल्छुर्याज्ान्यया । वर्षुको वृष्टप्रदानशीरः। 

यदि कापयेतावपकः स्यादिप्ुध्वापुदहेव् । 
अचृष्टौ पत्या पर्वैवदेव । 

यं कपयेत श्यस्य जायतत्युषान्ते 
तस्य व्यतिषज्य न प्रेष्ये कष 
येत॒पमानस्य जायेतेत्यान्तं तस्य 
भरवेषट्प स्थविमदणीयसि प्रवयति । 

शस्व वनपानस्य ङग्रपत्यं मवतिवति यः क।मयेतेति निन्दया न तथा कारयति. 
स्यथः । उपान्ते युपे त्िवेष्टितर नायाः कृतम्रन्यरयो मृटाग्रभागवत्रशिष्टौ तयोरूषन्ते 
दयर्बष्टनमङ्ृत्क परस्परं चाभो मेलयित्वोत्सर्गो व्यतिषङ्गः प न कर्तव्य इत्यर्षः। 
शाखन्तरप्र प्स्व निन्द्ोत्तरस्तुति4 कामयेत पृमानस्येलेतनित्थं काम्यं चैतत् । प्रवे- 
छ नमक कस्य प्रत्येकं तते ऽवशिष्टान्तो स्यविमदणीयति प्रवयति स्थविष्ठं स्यं मर्गं 
मृङमागममियपि सृहेमे प्रवेशयति । 

दिषः स्षानरधीति स्वरूपादत्ते दिवः स॒नुरसीति बा दिषः 
सानूपेषेति वाऽन्तरिक्षस्य त्वा सानावबगृहापीर्यु्तरे- 
णाश्रष्ठं मध्यमे गुगे सरुपुपगृहव्यत्तमे बा ॥ ८ ॥ 

इति सत्याषाढहिरण्यकेशिसुञे चतुर्थपश्रे दवितीयः पटटः ॥ २ ॥ 

अभिषठत्ररुत्तरमागे गुणयूपयोमध्ये प्रवेशयति । स्पष्टमन्यत् । 
इति सत्याषाददिरण्यकेश्तिसूत्रन्याख्यायां पहादेबहृतायां 

प्रयोगतेजयन्त्यां चतु पृ्चुपन्ने द्वितीयः पटलः ॥ 

भय चतुथेप्रश्चे ततीयः पटलः । 

उपकटृष्वः पञुरकटोऽकर्णाऽकाणोऽखज्ञ।ऽखण्डोऽष. 
ण्डोऽधष्ठोऽश्छोमेऽस्तक्षफः पञ्नदज्छागो यपान्यतरो 
यथयो पात्पान्पिवरमान्भ्रातुमान्पसखिमार्सतर स्ोपयति। 

क भी ० 

पूवमेव तन््रारम्मादुषकृपः । पशुरिति सतामन्यनिरेशेऽपि च्छागस्य वप्राया इत्यादि- 
छ 

[ककरण री 

१. स.ग. च. छ. ट. ठ. ग. वजें।२ष ठ. ज. क्ष. म. ठ. ति शक्मा ।३१, 

ह. ज. ष. भ. ट. (मवगृ । ४ क. (्तरेबा।५ष ठ. ज. इ, म. द. ज्ञापयि्क। 



५१६ सत्याषादविरवितं भौतयजं- [४ षतुभने- 

छिङ्काच्छाग हृत्यमिमेण संबन्धः । कूटे। ममरशुङ्गः कुटिग्शुङ्गोऽतोऽन्य एत्रमुत्तर- 
श्राकि परिपषूथा ज्ञेया । कीन विक्रञोऽ(छः)क्णं इति हढया पत॒ न । काणबेक 
चकः तन । खज्ञो दुषैखपादः प्त न। खण्डो दनौर्हीनः तन । षण्डः छ्ठोबः प्त न। 
धटो गत्वरः प न । छोणो बधिरः प = । पप्तशक एरुसिन्पदे ख॒ष््व्हीनः प्त न। 
पतिता दन्ता यस्य पत पञ्ञदन् अ्ष्यः। =दो पतिताः पश्चादामैता इत्यथैः | तथा च 
महू बवाह्मणे -यदा वै पशोः पुनरईन्ता जायन्तेऽथ प मेध्मो मवतीति। तया चण्डः 
पञ्नशजित्यनयोरविरोषो ज्ञेयः । छागोऽनः। यमयोर्त्पजयेोर्ैघ्य एकः । प्रयुथ्यी 
यये प्मुरयि म नैकाङी । मातृमानित्यादिवनृषटं तत्कारविद्यमाने(न) पातूित- 
भ्रातृप्रवितया ज्तेषम् । तं स्नापयति प्रक्षायति । अत्रानुप्रहमाह भरद्रानः--यद्य. 

कगहीनः स्यादूपतो वा यथाऽधैः तप्येत वैव्गवीमान्नविष्मवरीं पार्त मर्हष्वलयां 
चेति हुता सवैपरायश्ित्तानि जुहुषादिति । वाूढत्वन्निवीमासमविष्णवी प्रानाप्लया- 
भेन्द्रकायव्यामिति च हत्ोपाङुशारिति । यानि च सूत्रे विध्यपराषे चोक्तानि प्राय- 
शरित्तानि च वापृरपकतेऽप्यनन्ञातादिश्रयं पतरप्रायश्चितं च पमुचीयते । प्व होमा 
दर्विहोमपर्मेगाऽऽज्वस्यालयन्येनापृत्री होमाः स्याल्या्येन होमभ्यतिरिकतमास्यप्ताध्य 
कम रोङिङाज्येनेति पत्र ज्ञेयम् । 

हषे त्वेति ब{हषी अदत । 
द्मा द्वो । 

उपवीरसीति शरक्षक्नाखाम् । 
भाट इत्यनुकषः। 

इन्द्राप्निभ्यां स्वा जुष्टपृाकरोम्युप्रो देबान्दे- 
बीरि प्रजापतेजौयमाना इमे पश्च पशुपते व 
इति बहिरयं पु्षश्चाखया च पृश्रुपरपाकरोति। 

दैवीदिशः प्रागुरित्यादिरेवती रमध्वमिल्यन्तः । प्रजापतेरिति च, इमं पशुमिति 
च पमयेगृहातबरिः एतश्ाखामिः पड टरन्देवतायेतेन संकृखयति । 

परजानन्त इत्यपाष़लय पश्च जुहाति । 
जहा व्याएनलादपृतत्वास्स्यास्याग्यं वपाहोमहवन्यां पञ्च गृहीत्वा दर्विहोम॑- 

घर्मेण प्रनानन्तः° येषापीरोग्ये बध्यमानन्यभारण्याः° प्रमुश्चमाना> इति पञ्चमि 
मश्रेजहोति । क्रमप्रा्त उपाकृलेति वचनमुपाकरणाङ्गतां दशपितुं, तेनोपक्तस्व 
वशोरूहः सिद्धः । । 

1 

ख. ग. छ. ठ. ण, 'मत्तदन्त॒ इन । २.८. ण. पमे बाः।२३१.ढ. ज, छ.ग. ढ़, 

(लन्तः भरतिगृङ्गित पष इ? । 



दतृ» पटः ] महदेवकरृतवैजयन्तीव्यास्यासमेतम् । ४१५७ 

पशुपतेः परश्वो विरूपाः सदश्ा उत । तेषां यं वच्रिरे देवा- 
स्त स्वराडनुमन्यतामिति वा मध्ये प््मीं जुहाति-। 

परमृश्चमाना इत्येतस्य विकल्लाथः | 

अप्रेजेनित्रमप्ती लय पिमन्थनज्ञकलमादाया- 
परंणाऽऽहवनीयं बर्हिषि निदपाति । 

अधिक्रत्य मथ्यते येन शकटेन तत्तया । बाहषि स्त । 
षणां स्थ इति माश्च दमो श्कलेऽत्रदघाति। 

निहिते त्वपिमन्थनकशक्ले कनिहम स्थापयति । शकलपस्कारोऽयमपाकरण- 
नह्षारन्यत्र व्रिनियक्ष्यमाणलत्वात् | 

उगदयसीत्यधरारणिपादत्ते पुरूरवा इत्युत्तरारागेम् । 
सैस्करेते तयोरेव बद्धिस्यत्रान् | 

घूनेनाक्ते इत्याञ्यस्थास्या विलेऽनाक्ति। 
` अपूरवराञ्यनिवृत्तये चाऽऽज्यम्थाल्या इत्युक्तम् । स्वरारीना ब्रहणनित्रृत्तये बि 
इत्यक्तम् । अरणी प्रहेवाऽऽज्यम्थाल्या बिठ एवानक्ति न धारयेति वक्तुं निल इय- 
धिकरणाप।दानम् । 

आयुरसाति समवदधाति हषण दधाथामिति वा । 

अरणी एकत्र पनिधापयति । अरणी समवधायेति मरट्रानः। 

अग्नये प्थ्यमानायानुवहति संम 
प्यति पमथ्यमानायानुव्रुहीति बा। 

गतम् । ॥ । 
त्रिरनूक्तायां गायत्र छर? ऽनुपरजायसेलेतेचिः 
प्ररक्षिणपारभ्य यथासुखपत उर मन्थति । 

एरिति मनच्रजिते च क्रपेण प्रतिमन्त्र प्रदाण प्रद्षिणमारम्मं कृता ततो यथा. 
के 

। (किः 

सुखं प्रदसिणमप्रदा क्षण च मन्थति । मच्रत्रि्तकरणानुषङ्गखेषुभं छन्दाऽनुप्रनायस्ेति 

प्रथमायां त्ररनुक्तायाम् । . 
०8 (० ५ क, क जद 

। जातायानुघ्हत ॥ ९ ॥ जातिं सम- 
ष्यति प्रह्ियपाणायानुत्रह्ति प्रहियमाणे। 

= (क = ~ द ४ गन्ना 

५ द विश्व । - घः ष. न कह ज इ, च भमः | 



४१८ सत्यापाढविरचितं भीतस॒ञ्ल॑- {४ तुप्रभे-- 
क 
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भवतं सः ममनमात्रिल्यग्रगात्तः परथमं प्रहरति । 
भध न इत्यन्तः । मयितपःम्नवृत्तरयम्न। प्र्षिषनि । 

अप्नाप्रिरि पहय स्ुर॑णामिजुद्ि। 
मेयमित्यन्तः । 24डापतेन जइ तद्या व्यापूनतरःन वप्ताहोपहवनी तमा. 

नाथा प्राप्ता । सुरणेरीतरषमनिवृ त्थम् । भमव मथ ठक्षीकृत्य प्रवि्ऽश्नर 
वता । अत्रानग्रहमाह मरद्रानः-थरि मथ्परमाना न जायते तस्य स्थाने हिरण्य. 
काकठ प्रदत्य'मिनुहतीन । 

देस्प स्वति द्विगुणां द्विञ्यायापां दामी रक्नना- 
मादाय तस्य रशनान्तन दक्षिण बाहुमुन्मा। 

[+ ९ [। 

दद् ह्यन्तः । उन्मानने तुर्णीम् । तम्य पशोदे्षिणे बाहुमित्यन्वयः | 

नतस्य ८३ देवहविः पाशनःऽऽग्भ इति 
दक्षिणे पू4१।६ऽ४शिरमि च पमरािमृज्ति। 

पानेति मनच्रलिद्गाद्रशनवा दन्तिनि बटौ प११ग्द रक्षिगञ्ररिरक्षि शृङ्गयुकूमेव 
पारशारशनेकरेशकतं प्रा-मु व) रशनापारमा-ज्ञग)। 

धर्षामानुषरःनिति पु, स्तातल्यवपुरश्चंवा यू नियुनक्ति। 
परुं युपस्य पृग्स्तादूरामानि प्रत्य् पवमूरङ्पवेवा यू नियोनपति। 

अद्यस्स्वौपर्धाभ्पः भोप्षमीति प्रोक्षति । 
पश्चमिति सषः। हा . 

अगां पेदरसःति पाययति। 
प्ामेवोदकं पाययति यदि पितरा मन्न. | 

स्त्रां चित्सदेब्रमित्यधस्तादुपक्षति। 
श्वदुतनमिल्यन्तः । पररोरथस्ताद्धस्नेनोधव॑मुरकं मन्नन्धरोक्षति । 

सामिपेनीभभृदोनि कमणि पतिन्यो। 
वेदं निधायेत्यादि प्राकृतपर् थक्रमाव््तराम् | 

आधारमायायं पुर समनक्ति । 
नीयाघारमापर्भव घु परतमज्ञने प्राप्त आतरारमाव्रायं पमिति तैः षष 

प्षमनक्ति । 
कर्थं तत्र!ऽऽह- 

१. ङ. अ. म. ढ. "रपि संधिना बुःऽ्नुप्र । न्ष. रिषिसमिमनुप्र र २ कनच. ट 
^ दु । 



ईतृ० पटषः }  महदेवकृततैजयन्तीग्याख्यासमेतप् । ४१९ 

संतेप्राण इति दक्षिणेऽधञचिरसि तं यजतेरङ्गा 
नीलयश्माच्चारे स यज्ञातिगिषति भपदि। 

समनक्ति ज्वा दिरम)ऽपरमधतेरो दक्षश्च नरधशिग्शवेति तत्र । गच्छता. 
मित्यन्तः प्रथमस्यान्ययालु गच्छन्तामिति बडुवननपिवरिणामेन मध्पमञ्न्त्ये तु गच्छना 
मित्यनुषङ्गा यन्तपतिध्वास्याऽऽकिषं गमयतीति वाक्वशषात् । अपोचचरं5ऽप्रयोः 
कर्य) स्तथाद्वितवादिरिति भन्वन्त । तत्रांभः रराठदने नर्मदेशस्य महणादेकद्र- 
व्यत्वम् । यने कस्मिन्निति न्यायत्वा(या,त्तक्ृरेव मश्रः । अपोचार इद्येकवचनेन च 
तदेव ज्ञापितम् । 

धुगापपञ्ञनपमृतीनि कपाणि प्रतिपरश्ते | 
धुषाप्तमज्जनादि प्राकृतं तदेकृनादनन्नरमिति क्रमः तर्वतरैवति ज्ञापितम् । 

प्रवर प्रत्य । 
अत्र निरूढे प्राकृतमेव प्रवरपरवरणं भेत्रावहगस्यपरि प्ररं प्रत्र येतयेष।कृत।- 

भिषानेत्। 
पेत्रा्रहणाय दण्डं प्रयच्छनि। 

भध्वयुवत्रावरूणाय रण्डं प्रयच्छति मेतु दण्डस्य यनपानः प्रदाता न निर्दे । 
[ ̂+९ द 

अविक्षत वित भूयाममित भतिगृह्वाति। 
मश्रावरणः । याजुषे होत्रे मज्विधाने बाह्वृते तदुक्तमेव मेत्रत्ररणप्य होतृ. 

त्वात् । 

प्रयाजानृयाजेषु पश्रुगरोद।शस्विष्टति बन- 
स्पना प्ुस्विषटड़ति च याञ्यासंमषस्य मेषाः । 

ये प्राप्ता इति शेषः । परिगणनया च प्रयानादिपद्चघेव्र ये प्रक्ष व्यप्र 
षस्य प्रेषाः । 

तत्राध्वयुराश्राष्य परत्याश्रःविनेऽ्ष्मै पेष्येति 
मेत्रावरुणं प्रेष्यति स होतारं चोदयति । 

परिगणनया पुरोडाशे वपायां पकौ षु प्रप्रानवागेषु प्रा्तऽमुषमै व्रेषमेति तैत्रा 
दरणं प्रति भेषः स परिमख्यात एनेषु न कथैः प्रकानदिण्मव पचम कायं इलः । 
अमृष्मा हइव्येकवचनमविवाक्षितं सतामद्य इत्यादि यत्र॒ यत्परा्त दवचनं बहुवचनं 
वा तत्तश्र ज्ञेयम् । 

* एतव्याख्यानानरेपेन स दक्षिणाथहिरमीति दारो सेयः। 

१क.ख.नग्, द. २, उ,.भ.श्नेननै । ९ ५.,८८, म, (नमाकन्त् । ९६. छ, ब्, 5. 
न्ाहो स्वि । 



४२० सत्याषादविरवितं श्रौतसूर्व- [४ षतुषप्रभे-> 

सपिद्यः मेष्यति प्रथमं प्रयाजस संप्रष्यति मेष्य प्रष्येस्युत्तरान् । 
प्रयाजानिति शेषः । माच्रवाणक्रयो देवता वप्तन्तादिभिरविकृतैरनुमन्रणम् । ननु 

मश्छवर्णे प्रमिधो देवता नावगम्यन्ते कथमन्न तन्निमित्तं सरमिच्य इति । उच्यते--~ 
आप्रीपुक्तेषु कचित्समिद्धशव्दः क्रचित्तमिच्छठ्दोऽस्ति तावता नामधेयोषपत्तिः । 
अथवा समिधः प्रथमभरयाजस्यायं विकार इति तथा नामधेयं बहुवचनान्तं देवतानि. 
शस्तु पमित्पमिदिति सूक्त ममिद्रियकवचनान्तेन प्रयागरेण, प्तमिद्धा भयेति सक्त 

प्मिद्धशश्देन पूंटिङ्गेन । एवमन्येषु सूक्तेषु ज्ञेयम् । समिद्ध इति बहुवचनं तु विरूपै- 
रन्थेनमधपरेकशेषात् । प्रकृतो समिधो ययपि बद्ध।म्तथाऽपि तत्र पिषूपगामपे येन्. 
नपरादादिभिरेकशेषस्याभिमतत्वात् । यतः प्रथमेन सर चातिदेशं मत्वा विना तनुनपादा- 
दिनाप्ना केवछं यनेति च भेष जिधत्ते देवान्यजेत्यनूयाजषु देवशब्दे पररूप एक इति 

प्रकृतो समिधो यजेति प्रथते यन यजेतोतरेषु प्रपिषु प्रेपेषु तद्वदेते विहिताः समान- 
कायकरत्वात्तद्।ध एतैः । अत एव कात्यायनः --प्रे्येल्याह् यजस्थान इति । 

चतुर्थे समानीयाष्टमे सव ̂ समानयते । 

यत्प्रकृतो चतुर समानयनमेपमनस्योक्तं तदत्रा्थं चनुयऽपरिष्टं प्मष्टम उत्प 
तावेव या सेख्य। श्रूयते पञ्च प्रयाजान्यजनीति न पख्यागुष्युक्तेषु प्राङ्तेषु यत्रान्य- 
स्याविधानं विकतो नव प्रयाजानकादश प्रयाजानिति तत्र प्राकरनवापेनापि तु प्राक 
ताम्याप्रेनेवेति न्यायमनं दशयितमृक्त षष्ठमे स्वमिति वेकृतप्याम्वस्तस्याष्टमस्यापि 
चतुयत्वमिति मावः | वमित्यनूयाजायपवजेषरामावात् । आ चाथस्तु चतुचैष्योपान्य- 
स्याम्यासमष्टमपयन्तं मन्यतेऽन्त्यस्याम्यातेन नवमदशमैकादशान् । तद्यानमानि स्पष्टं 
भाविष्यति । तथा च यथाप्रकृति चतुर् इषटत्तरत एव चान्यानपि चतुरस्ततस्रीन्मध्य 
यजति । 

द्शष्टकादशायाऽऽज्यमवरिष्य । 
स्पष्टम् । 

धृतेनाक्ताविति जहा स्वरुस्वधिती अनक्ति । 

अघन द्विवचनमुपरवबहुवचनषद्य,रूयेयमेकेक्च तस्यानुपपत्तनच दभोः सहेवाजञन 
द्रम्यथकत्वाहिः सकृदिति धमंविरेषणाऽऽवृत्तिदशनाच्च । 

द्विः स्वरु सटत्स्रधितेरन्यतरां धाराम् । 

सकृन्मश्रस्दष्ण सकृ-खयिरेकामेव धारमनक्तीत्यनुङृप्यते । तत्रापि मश्व 
स्वरुस्वधिती -भनक्तीति यदुक्तं तदेष प्रपञ्चितं न पयगनन विषानतेकवाकियतेक- 

क्रियात्वम् | 



शनुण्पटडः ] महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४९१ 

घृतेनाक्ती पशं ् रायेथामिति ताभ्यां पु समनक्ति । 
सवेमन्रपाठः पूर्वस्य तावन्मात्नत्वख्यापनार्थोऽन्यथोमयन्नामि प्रतीके पादानि पूर्णो 

मश्च: स्यात्पवस्तु शाखान्तरीयस्तावनिव ताभ्यां प्रकृतस्वरुघ्वधितिम्याम् । 
दामितरेषा तेऽधिः भ्नाताऽसदि्यक्तां 
धारामादिशजञ्छमित्रे स्वधितिं प्रयच्छति। 

त्वया प्रज्ञाताऽक्ता धाराऽस्त॒ विशप्तना्थमनयैव विशाषि नान्ययेयभः। 
यथास्थानर स्वरुमवगुह्य ॥ १० ॥ 

यस्मिन्गुणे पुत्रै स्थितस्तत्रैव नान्यत्र । ० 
८ ०५ न~ ¢ अ 

पयप्रये क्रियमाणायानुत्रुह। ति समेष्यति पयप्रयेऽनुब्रूहीति ा। 
स्पष्टम् । 

आहवन यादुरपुकपादायाऽऽप्रीघ्रः परिवानप- 
तिरिति पश्च पयभ्नि करोति पश्च श्ामिन्रदेशं 
चात्वाले यूपमाहवनीयं च त्रिः परिद्रबति। 

पथेभ्रिकरणे व्याद्प्रातमत्र विशेषः परस्त्य तप्य पमन्ताद्रदरव्नल्मफेन प प्रद्- 
क्षिणं परितो गच्छन्पश्च द्रव्याणि प्श्वारीनि प्रयक सङृन्मत्रग द्विम्ृष्णीं-पन्नि 
करोति | द्रव्यप्राधान्थान्रिरिति प्रतयेकभम्थामः। अग्रोस्मुफेन तह परितो द्रवणमेव 
पयंभ्नि करणम् । तेन द्रबणमपि च्रिषखधेःकेकस्येव । तयेकक्तं कात्यायनेन-उद्मुकमाद्- 
याग्नीत्रिः समन्तं पर्थ । न च पर्वेषमिकव)र्ं परिद्रगणमिति वाचं, द्रव्पपरथकत्वा 
दावृत्तिरेव प्श्वादिक्रमानुपपत्तश्च । 

आञ्यानि चलयकरषाम् । 
षष्ठमाज्य थेव पर्यन्नि करोतीयेकेषां शाखिनामस्माक विकल्पः 

ये बध्यमानमनुबध्यमाना इति पयरशा 
क्रियमाणे जीण्यपाव्यानि ज्॒दाति। 

पर्य्निरक्षणे कर्मणि क्रियमाण अनतरे गाध्य्युरपाव्यनामकान्होमानपृवलादाञ्यस्पा- 
ल्थाञ्येन त्रिगृहोतिनात्र न समिदाधानं प्तामिधेनोपतमिद्धिः प्रपङ्गतिद्धरन्यो दर्विहोम- 
धर्मो ऽस्त्येव । 

आहवनीय उट्युक्रं निधाय त्रेः पुनः प्रतिपयति। 

उल्मुकेन विना प्रतीपपप्रदज्िणं यथाक्रम प्रयेकं त्रिञ्धिः परति । 
काणा हक 

१४. ख, ल. प. ड. च, 5. ज. श, न, 2 ठ. वगय । 



४२२ सत्याषाहविरचितं श्रीतसुच्र॑- [*# वतुप्रभे- 

परमुख्य पञ्ुमाश्राव्य प्रल्याश्रावित उपमेष्य 
होतर्हव्या देवेभ्य इति संपोप्यति । 

हातारमिति शेषः | तस्यैव प्रेवि।कर्तृु ला 4१.ह । 
अश्रगु होता प्रतिपद्यते । 

सत्रिगुपज्ञकं निगद् । 
रेवती यज्ञपतिं पियधाऽऽ विति बाह्या वपाश्राणीमभ्णं 
परक्षशाखया च पञ्ुमन्वारभते यजमानोऽध्ञवृश्च । 

त्रितयेनोमाम्यां गृहीतेनान्वारमते स्पूगतः। 
नानाप्राण इद्यध्वयुंषजमानममिपरन्रपते । 

कामा इत्यन्तः । स्पष्टम् । 
भास्मा अभ्रं भरतेदयुस्यपाने तदेगोर्पु- 
कमादायाऽ्धः पृत्ेः प्रतिपद्न । 

पशोः पुरतो गच्छति यत्पुरं पयैञचिकरणाथें गु रता स्थापितं तदेवाऽऽदाय । 
उरो अन्तरिषत्यन्तरेण चाल्रालोत्कर.वुदस् या निष्क्रापनिि। 

निष्कामन्तीति बहुवचनःदाश्चधे.ऽध्वर्युरनमानश्व । पद्यु पेयैः । शमिते 
कण्ठे बद्ध्वा नयतीति वानपतेयेग्रुोह्तभा का न.तात्करमोमध्येन निभैच्छनिि । 

उत्तरेण चात्र शामित्रे शस्नस्पिक्तः 
दपुर निधा षोत्तरेण श्च।पमित्रपतिक्रमति। 

आभ्रीध्र एव | 
उदी चीना अस्य पदो निधत्तादित्य॒च्यपाने सपस्य 
तनुतरा भवेत्युपाकरणये,बहिपोरन्यतरत्मागप्रपुदगग्रं बा 
न्यस्याति तस्मि्ञेनं परत्यक्शिरसपुदोचीनषादं निघ्न 
न्त्यपायुं दृष्वन्तं संह्ञपयत। च्छङ्ग्यं मघ्ररादिस्युक्ला । 

पाहीत्यन्तः । बर्हिन्येप्तनं शाभैतरस्य पश्चादिति कात्यायनः । तसिन्बर्हिषि 
निपात्य घनन्ति शमितारः । संगृह्य मुखे नमयन्त्यवाहयमानमिति कात्यायनः | नम. 
यन्ति श्वापवि(नि)रोषैन । अध्ययुरमायुमगाठरं कृतनं शाठरमकृ न्तं तदेवावादथमानमरो- 
हूयमाणमिति सज्ञपयतात्पाणेपियोनप रोड्क्यं पब्रत्युक्त्वा । 

पराडवतेते यजपानोऽध्ययुश्च नाना- 
पाण इतयध्वयुयजमानमभिमन्रयते । 

पराद््पशुषठतः परावृत्तो येन निगतौ तेन पिहारमागच्छनः | गता्थमन्यत् | 

१६. ङ्. ज. क्ष, न, ढं, दति व्पाश्नरपर्णानव बाभ्याप्र1 २२३. ख. इ. ०. छ, ६ "ताशसस्यं 

प्र} क्ष. उ. "ताक्ज्क्यप्र ९ खच. छ.ट.ग चकः, ग्न्त ख. च. छ. “शरुपए', 



४ष्०पटटः ] महादेवकृ तवैजयन्तीन्याख्यासमेवम् । ४२ 

षह पवो बिम्बा रमन्तप्प्च कुठायपमि संव्रसानाः। 
अस्मास अवन्तु पथत। घृता | यामापृधश्चतु्िलं पथोः पणं 
धृतस्य च। ता नःप्यस्वतीः सन्त्व्रस्मिनणाष्ठ ऋत, वृष इति 

पृषदाञ्यपवेक्षपाणा वाग्यतावासाते यजमानोऽध्ययुश्च । 
पएषदाज्यं स्थारङीगतम् । अत्र यानमाने स्वर्गिदप्तिं स्वरिस्वेत्य।रि। स्पष्टमन्यत् ` 

इन्द्रस्य भागः समिते दषातनेमे यज्ञं यजपानंच 
सृरो।योनोदरष्टयन् तर रभस्वानागमो यजमानस्य 
¢ © [९ ~ = 

ब्रा इत्यध्वरयुः पशुपभिपन्नयते यदि राति॥ ११॥ 

इति सत्याषाढःदरण्यकाशिसूते चतुर्थप्रश्ने तुतीयः पटलः ॥ १॥ 

रौति सज्ञप्यमानः शाठदं कराति । नैमित्तिका पन्नः | 

इति सत्याषाहदिरण्यकतिमूत्रञप्राख्या्यां महादेवहतका पां पयोग- 
1 > £ [ च क), 

वेजयन्त्या चतुथप्र्न वतयः पटलः ॥ ३॥ 

भथ चतुथ चतथः पटकः । 

यतपश॒मायुपदृतेति संज्ञप्ते ज॒दोति । 
वौ सेज्तते गताप्तौ मी । हत्त इत्यनः। 

ह्रमितार उपेतनति संज्ञप्पपायन्ति। 
घहुवचनात्त३<प्यत्िजो यजमानश्चेप प्ुनिज्ञ[ 1 | नमागच्छनिन । परील्यन्तः । 

अ(देत्तिः पाक्षं भमुभाक्त्वेतमिति परेः पाश्च 
प्मुच्प॑कश्चटयो पसञ्ञ्य चात्वाटेऽ्रदधाति। 

करोमीत्यन्तः । कण्ठे यथा पदबेद्धः पारोनतं पशं निःमाये तां रशनमिक्श्ष- 
खया वपाश्रपण्योपतर्ज्य गृहीता चात्वाटेऽवरध।ति तू निदधाति विमोचने भ्र 
खिङ्कात् । 

अभिचरताऽरात।यन्तमधर इृण। पीति शुष्के 
स्थाण्मं दभस्तम्बे वाऽमेनिदधाति । 

पारामिलयन्तः । मन्रेण पिदधाति । दमेस्तम्बेऽपि शुष्क टव । वरिणो परणं 
कामयमानस्य यजमानस्य | 
॥ ~~ - -~-~--~--- -~ ~ --~ ~ ~~~ -~-----~~~ “` 

१कृ. गर गु.च चछ.ज.न्च, घ, र ठ, ण. देश्याः ¦ र्ख.ग छ णे. -ज्पमाः। 



४२४ सत्याषाठषिरचितं भोतसूच्- [४ षतुथप्रभ-- 

नमस्त आतानेति पल्यादित्ययुपतिषएते । 

पश्चाह्ठोका वा एषा प्राच्युदानीयत इत्युक्तं प्रागानयनमित्युकंतं॑ यस्याः पशचदव 
स्थाने पता प्राची प्राङ्मुरूयादित्यामिमुखी कथमुरानीयतेऽतोषनयोपद्यतस्तंमना(१)- 
याऽऽदित्यररमीनमस्छुयारितिव कयौ थावगतेररथवादेनोदानयनाङ्गता प्रतीयत उपस्था 
नस्येति प्रतपति सस्काराङ्गत्वादावतते । 

अनी महीति प्रतिपरस्याता पृणेपात्रं घारयमौणां पत्नीमृदानयति। 
रकपृणेपात्रं गृहत्वा$ऽनीना पत्नीमृत्थाप्याऽ ऽनयत चात्वाछ प्रति मन्रेण | 

पषेभेलन्तः । द्वितीयादिनिदष्टपत्नोपरस्क।रोऽये प्रतिपल्यावतेते ॥ पृणेपात्रधारण- 
भेकस्य एव।ऽऽप्यायनाधलरात् । 

आपा देवरीरिति चाल्रारेऽपीऽवनयति । 
पृणपात्रगता अपो मन्रेण करंचिननिक्षिपति । द्वितीवानिर्धेष्टा अपः सेस्करायौ 

एव । भयास्मेलयन्तः । दुद्ध। वथमिति तम्कारत्वावगातमन्रछिङ्गाइनः प्रतिषलिन । 

प्रतिषिद्धमक्रषाम् । 
अपामवरनयनं विहितप्रतिषिद्धत।द्विकसपते। 

एतेन स्वै समुत्क्रम्य चात्वाले माजेयन्ते । 
एतेन मन्त्रेण चात्वाहप्ररेरो स्थित्वा माभयन्ते । एवकरिण पर्वो मन्रो माजन 

आप्यायनपमुत््रमणे च िनियु क्तः । मरदराजेनोदूद्उमित्यन्तः समृत्करमणे शद्धा वय- 
मित्यादिम।नन उक्तस्तन्मा भूरिति तथोक्तं नो चदानभकेयमेवकारस्य । एतनव सर्वेण 
सह प्मुत्क्रम्धैतनेव मा्मयन्त इत्यन्वये पतयेवेवकारः साकरः । संभूय सेज्ञप्तश्शोः 
पकाश्चादत्करम्य निमेत्य चात्वःछमागत्य मानयन्ते सपत्नीका इति भरद्रानः। 

अध्वयुराभिषिश्वति पलन्याप्याययति पल्य- 
भिपिश्चत्यध्वयुराप्याययती्येकेषाम् । 

तत्ततस्थानमामिलक्षपित्वाऽ(हय।)पः प्रक्षिपति । प्रतिकठोद रस्यानामिमशीनमाप्यायनम् | 
क्र 

भतं पराथीन्पेकेन करियेरल्निति मस्यवामिषेचनमाप्थायनं करति । 

वाक्त आप्यायतामेत्यतयथारुपम् । 
अमिपरेचनं तृष्णीमाप्यायनं मन्रेण । यथा यस्य मन्रस्य र्पमथौत्त मन्रसतस्याये- 

स्याऽऽप्यायने विनियाक्तत्यः । तन्न चत्वारे स्पष्टानि। यात इति इदयरेशमित्याषर 

स्तम्ब। वामिति मरद्रजः। यत्ते क्ररमिति भिन्नमन्रेणाङ्गानाति मरद्राजक।त्यायन।। 
-----------~-------~-~------------~-----------~--~--~-------------------+* णी नी 

ॐ ततिति सचपुस्तकषु विद्यते परं तु अस्बद्रव्व्तपरामादिकमिति सेयम् । 
पि ---- ~~ 

१९.०7. स्वन्मना । रक तर ९, क्चाय 1 ३. इ. ज. क्म, नर. द. माणमू 

४ क ~~~ 



४च०पटडः ] महादेवकृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४२५ 

या श्नोत्नमित्यस्य एथङ्मन््रत्वपक्षे तु तत्त आप्यायताित्यादिकोऽनुषह्ण उत्तरस्मा 
दुप्यनुषङ्गां नयायविद्धिरुक्तः । 

नामिस्त आप्यायतामिति नामि मेदं त 
अध्यायतामिति मेदू पायुस्त अप्यायता 
मिति पायुः शरुद्धाश्ररित्रा इति संनिधाय 
पादाज्छपहाभ्यापमिद्यरपृष्ठ< शेष निनयति । 

आप्यायतामित्यनुषङ्गः । शाखान्तरीयमन्रस्य मेदू मित्यस्य मध्ये ्षनिवेक्ष।ष 
नाभिः पायुरिति पृवोत्तरयोः प्रदशेनम् । मद् मेहनं प्रजनन शिश्चमिति यावत् । पायु 
गृदः(दम्) । शद्धाश्चरितरा इति शे प्रथिव्या इत्यन्तेन पतनिधाय पादरान्कृदेवा ऽऽप्या- 
ययति । अनुपृष्ठ पृरष्ठरेव्यणामिषेचनीयानामपा शेषं प्राक््तस्थमेव निनयति स्ति 
दोषेऽन्यथा लोपः | निनयत्यध्वयुरभिषेक्त्री पत्नी वा । देषनिनयनं प्रथिन्यमितव 
एथिन्ये शुच शमयतीति वाक्यशेषात् । 

उत्ताने पश्ुमाहतयोषधे जायस्वेनमित्य॒पाकरणयो- 
त ¢ ^€ अ ® ® @ ॐ [+ खं क । बेदिषोरवरिष्टं दक्षिणेन नाभि श्यङ्कले अयङ्कु- 

टे चतुरङ्ग वा वपादेशे निदधाति । 

स्पष्टम् । उपाकरणायं ये गृहत बर्हिषी तयेरिकं पशुपाकरणदेशे न्यस्तमवशिष्ट- 
मन्न स्पष्टमन्यत् । 

[केन 

स्रधित पमनम दिभ्मीरिति स्रधितिना तियगाच्छिनत्ि। 

प्रागद्रमेव बर्हिनिहितं तदुपरि स्वधितेारयाऽक्तया तियैगदक्षिणोत्तरमाकषन्ननुप्रह 
रन्प्रहरेण वपादेशे छिनत्ति द्ौचच्छेदं करोति यथा वपदेश वपा छम्यते तावदा- 
च्छिनत्ति | । 

छिन्नस्य वृणस्यापग्रं पाणो कृवा स्थविमलोहितेऽङ्क्त्रा 
रक्षसां भागाऽसीत्युत्तरापरमवान्तरदेश्चं निरस्याप उपस्पृहय । 

छिन्नस्य ब्षोऽग्रमा्गं वामे पाणाविति कात्यायनादयः | कृत्वा स्थापयित्वा 
स्थ मलमागमाच्छेदनप्रदेशे खोहितेऽङ्कत्वा । उभयतोऽङ्कत्वति कात्यायनः । मन. 

मधम तमो नयामीलयन्तेन मन््ेण निरस्यत्यत्तरापर् बायव्यकोणं दिङ्मात्रस्याधिकर्- 
णता मा मृदपि तु स्थट्स्येति वक्तुमवान्तररेशभित्युक्तं स्थल एव नान्तरेतते निरस्य- 
तीत्यथेः । रक्षप्त्वादुदको पस्पशेनम् । 

१. इ अ, ज्ज,न. ठः दढ `तेनादूक्त्वा। 



४२६ सत्याषाठविरचितं भौतयूर्ज॑- (४ चतुषभन्ने- 

इषे त्वेति वधामुत्खिदत्यूर्जे स्वेति तनिष्टयेफशुकयोपतृणचि । 
उत्विदति छपरा एथक्कराति नतु सवा बहिः करोत् । तत्स्येकशखया वपाश्रपण्यो- 

तृणत्ति सं छेषयति वपैकदे शमब । 
देवेभ्यः श्रुन्धस्वत्यद्धिः प्रोक्षति देवेभ्यः 
शुम्भस्वेति स्वधितिना वपां निमा । 

नीचमाहि । स्पष्टम् । 
घूनेन द्यावापृथिवी परोष्वाथापिति 
द्विशिलामेकशुल्ं च पच्छादूयति। 

वपाश्रपण्यो द्वे अप्याच्छादयति । 
हन्द्राप्निभ्यां स्वा जष़पुत्छरन्तामीव्यत्छरृन्त- 
त्यच्छिक्ना रायः स्वीर शति बा। 

पशोः सका्षात्प्रथक्षरेति । 
युष्टिना क्षमिता वपाद्धदणपभिनगह्याऽऽस्त आवपाहापात् 

वपोद्ग्रटणे यम्मादेगाकषगरादूग रीता निगामेता तद्विदारितं स्थानमम्युषरि यृष्टि- 
नाऽऽच्छाद्याऽऽस्ते यावद्भपहोतः स्यात् । 

प्रतय॒ष्मिति क्ञःपित्र वर्प प्रतितपति । 
शामित्रान्नो । अरातय इत्यन्तः । 

नमः सूर्य॑स्य संगो युरोथा शृत्यादित्यमुषिषटते । 
गतम् । 

भपणायेपनिपवरज्िष्य तद् बारपुक्र- 
मादायाऽञ्प्र.ध्ः पृः प्रतिपद्यते। 

शमित्रदेशोऽभिरोषमुल्मुकात्पाकाथं स्थापयित्वा यदेवोल्मुकं पुवमानीतमेव गृरी- 

त्वाऽऽ म्नो जहवनीयं प्रत्यागच्छत्यध्वर्योः पवः पुरनो गच्छति । 
उवे रिक्षमिति गच्छति । 

अध्वयेः | अनच्विहीति मश्रान्तः । आहवनीये प्रति । 

वपाश्रपगी पनरन्वारमेते यजपानोऽध्वयुश् ॥ १२॥ 
यजमानग्रहणं प्रकृताञ्चोघधनिब्रर्यथम् । नन्(न्) पृनःशठरादारम्भकर््रोरतव प्रवृत्तिः 

स्थात्तनो द्वयोरपि अहणं न कनेग्थम् । सत्यम् । मरद्वाजेनोक्त यनमानोऽन्वार मत् 
"~ =-= ~~ ~~~ (नन -न [ 

१क. ख. च. छ. ट. वपयाक्रः+ रष. इ. ज. प्त. म. ट, ठ, "पोद्धरणः। ३. ठ. ग. 
भदरणं। ग्ण द. ज प्र. भ.2. ट ०६ । 



४च°वटडः] मष्ादिवकरतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४२७ 

इति तन्मा भूरिति द्रयेम्रहणम् । अष्णं गृहीत्वा गच्छन्वपाश्रपण्योरन्वारम्भं 
करोेवेति यजमानश्चेत्यतावदेष वक्तध्यम् । न । अष्वयोविपाटम्भमान्न मा मृदपि ठु 
वपाश्चप्ण्वरेवोभयारारम्म इति । 

उ साऽप्र दिवे दित इति तिमिराहवनीयपषायनिति। 

राञन्नमध्वराणां प नः पितवाति द्वे अन्ये कचौ । तिप्मिरेताभिराहवनीयपतमी१- 
मागच्छन्ति । प्रकता यजमानाष्वय्र्नीघ्र);। 

उपय उपरे प्रत्यष्टमिदयःहृवनी यस्यानितिपेऽङ्गारे वपां निग्रह्णाति। 

अप्राघधणाऽऽहतर्न य उपमष्ट प्ति तस्मिनुल्पक पत्यध्वयुः प्रस्युष्टमिति समप्रेण 
मन््रणान्तिमे यतोऽन्योऽङ्क,रा बदिनास्ि तस्मिन्न्ग।र निगृढे वपां निगृहु।ति नियच्छ. 
व्य॒त्रत ए३। 

वायो बीहि स्ताकानापिति बर्दिषोऽ्् 
प्रःस्यत्यधस्तादपागा उपास्यती लकेषाम् | 

डिन्नस्य बहो वामपाणो स्थितं यदम्ं तदाहवनीय एव न चेदानीमेवं वपाया 
भधस्ताद्।हवनी य जसति निग्रहणे कृ) न पुनर्पर्येत वपास्न(ट)माहवनीये । ए{के]षा. 
मस्माकमेव श्ावलिनामस्ति हि वा^ वीहि स्तोक्ानामित्याह तस्माद्विमक्ताः स्तोका 
अवपद्यनेऽ्रं वा एनत्यशुनां यद्वपाय्रमेषधीनां बाहरमेणेवराम९ ममधेयत्यथो ओषधी- 
प्ये १तिष्ठापयतीति ब्राहमणो वपाय श्रप्यमाणाय। अनुंदूनस्तोकाया एवाध- 

स्तादिति युक्तमुत्पश्यामः । स्पष्टमिदमेवाक्तं मरद्राजन- प्रतिप्रस्थाता श्रषयत्याहवनीये 
बपामघस्ताद्रपाया बरहिषोऽग्र प्रास्यतीति। 

अन्तरा युपपाहवनीौयं च भरतिपरस्थात्रे वपां प्रयच्छति। 
युपाहवनीययोमेध्यतः कृत्वा दक्षिणतः स्थिताय प्रतिप्रस्यातरे ददाति । 

दक्षिणत उदङ्ङःसीनः परतिपरस्थाता वपार श्रपयति । 

उदङ्मुख उत्तरवेद्या दक्षिणत आपरोनो वपां शतां करोति । अन्र नर्हिरम्रस्य 
वपाया अपस्ताश्निरपनम् । 

स्वाप ते दधिरे हव्यवाहमिति बवपापभिज्ञहोति। 
जुह। ग्याृतत्वात्सुत्रेण, अमि वपायामेव जुहोत्याउयस्थ।स्याज्येनाघ्वयैरष । 

श॒षस्वेत्यम्तः | 

१.३, ज. कषरम, ढ भष । रग 2, (नदधूतरः। 3 ग,ठ, ण, “ति इतरे वर्षा 
परया^ । 



४२८ सत्यापाठविरवितं भीतसूर्ज- [४ चतुधप्रभे-- 

दुर्भतेषु स्तोकेषु स्तोकेभ्योऽनुब्रदीति संमेष्यति । 
स्तोका वपायां श्रप्यमाणायां मध्ये मध्ये बृदूवुद्रा इवान्नता येऽवयवास्त तेषु प्रक- 

टेषु पस्स्वेव परेप्यति मेत्रावरुणम् । 

इ्येनी ५ स॒श्तां कृत्वा सुपिप्पखा आषधीः कृषति 
दक्षिणस्यां वेदिश्राण्यां प्क्षशाखायां निदधाति । 

अत्र सरतां कृत्वा निदधातीति समानकत [क ]त्वावगतेः पाके च प्रतिप्रस्थातः 

कतेत्वाजिषानमपि तेनेति माति, तथाऽप्यमिहोमप्रमतिप्तमारूययाऽध्वर्योरेव 
कत्वादश्र त्वाप्रयययेन पृवकाठत्वमात्रमक्तमिति गम्थतेऽथवा ईइयेनीं स॒रतामध्वयुरेव 
क्रत्वति ज्ञेयम् । इयेनी श्वेता शेता पवंमेवा्ति तस्य वणस्यानपगमे स्तव्येव सरतां 
कृत्वा । अचर ्ांनास्यवदमिघाय। त्तरत उद्वास्य युपाहवनी यान्तरा नीत्वा सुपिप्पला 
इति बरहिष्यव पश्षश्ाखायां महवेदिदक्षिणश्रोण्यामास्नीणायां निदधाति । तदुक्तं 
भरद्वाजेन पानाय्यवदमिवाये तथाद्भास्य बहिषि पुक्षश्ाखायां प्रतिष्ठापयतीति । पाना. 
य्यस्य कुम्भ्या सहोद्राप्तनमच् वपाश्रपणीभ्यां पहेवोद्वाप्य सहेव निदधाति । 

प्रयुता देषाभ्सींति वपाश्रपणी प्रवहति । 
निधनानन्तरं वपाश्रपणी वपयाऽऽच्छादिते प्रवहति षपातो निगमयति । यस्त 

आत्मा, हृयमिन्दियम्, अनयेन्द्राय तया देवा वपाम्यीत्युह इति केचिदन्ये तन्ने्छन्ति। 
हविष्टेन मनस्त्वेन वा नपु्रकत्वैकवचनत्वोपपत्तरविकृतो मच वपा मयि श्रयतमित्येव, 
विकृतमिति । याजमानमयं यत्तः पश्चहाता । 

सची होताऽऽदापयति घृतवतीमध्वर्यो खुच- 
मास्यस्तरेत्युच्यमाने लुहूपभ्रतावादायालयाक्र- 
म्याऽऽश्राग्य प्रयाश्नाषिते स्वाहाङृतीम्यः 
मेष्यति समेष्यति वषट्ङृते हूत्वा प्राक्रम्य 
प्रयाजरेषेण पृषदाज्यममिधायं वपामाभे- 
धारयति [ द्विपा सढृत्पृषदाज्यम् | 

चदकप्राप्तपदाथाः प्रयजेम्यः पूर्वं कतम्यात्तेषामुत्कृष्टानामत्न कतव्यत्वेनानुस्म- 
रणे स्वाहाकृतीभ्यः प्रेष्यदयतस्मात्पुवविधानायं प्रकृता( त प्रयाजशेषेण पष 
दाड्यममिषायं वपाममिघारयतीत्यस्य विधानाथ एषदाज्यं स्थाट्ीगतं वनस्पति- 
यागोपयाक्ष्यमाणं न सुगतं नोपमरतमन्तत इति मरद्वाजः । तेन परिपरम॑यं वुषामेषेति. 
एूषदाउ्यममिधाये वपाममिधारयतीति श्रुते; पोवापयं नतूपयोगक्रमेण । 

१८. इदमि । 



४च पटः 1 महादेवक्रतवेजयन्तीन्याख्यासमेतम् । ४२९ 

पवां वा प्रथमं यद्याज्यभागों यक्ष्य 
नभवति ृताढृतावाज्यभागो । 

कृताकृतो विकस्पिती । यदि तौ यकयन्स्यात्तदेव प्रथमे परुजामपमि नान्यदा। अत्रैव 
तयोयगः। 

व्याख्याते पञ्चहातर- 
जुहापपस्ती यं दिरण्यश्चकरमवधाय इत्लं बपापव- 
्त्युपरिषशद्धिरण्वक्षकरपवधोयाभिधार्यन्दराभिभ्यां 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुवृह्यीति संप्रष्यति । 

मध्येशकरविषानाधयथंमातिदे्चिकपदार्थानुवादः । द्विखिर्वदानबाधाय कत्ता 
मित्युक्तं, मा मेरित्युक्त्वा सकृत्पतामवदाय । स्पष्टमन्यत् । उत्तरत एव्र स्थित एत- 
त्त कुर्यात् । वपावदानार्थं भेदं प्रविदय वपाया उत्तरतः स्थित्वाऽवदेन्नत्वम्रेणाऽऽ* 
हवनीयं गत्वा दक्षिणतः स्थितः । एवे हविषामवदनिष्वपि द्रष्ट्यम् । 

अलक्रम्य-- 
आश्राव्य न मेष्यति भत्रावरूगो होतारं चोदयति। 

पर्वा क्तपरिपख्यातमेव स्मारयति । न प्ेप्यतीति भे्रावरुणमिति शेषः । प्रेष्येति नं 
प्रषोऽत्ेत्यथेः । अप्रेषित एव मैत्रावरुणो होतारं निगदेन चे।दयति प्रेरयति । 

पुरस्ताद्रपाया होपात्सखाहा देवे. 
भ्य इति पूतं परिवप्यं ज़होति। 

क्रमप्रापति पुरस्ताद्रपाया होमादिति वचनमन्यवधानख्यापनार्थ, वपायागार्थमाश्रा- 
वणादि कृत्वा पूष वप्यपरज्ञकहोमं स्थास्याज्येन हवन्या न रवेण जुह।ति । आप. 
स्म्बमते तु वपावदानात्पूषेमेव पृतरैवप्यहोम जुषि तन्मा मृदित्येतदयं प्रस्तादि- 
त्यादिवचनं, सुचावन्यस्य हस्ते दत्वाञ्ेणाऽऽहवनीयं गत्वा वप्ताह्।महवन्यामान्य- 
मदाय यथेतं प्रेत्य दर्विहोमघरमेण हत्वां सुचावादाय पुरस्तात्साहाकारा वा 
अन्ये देवा इति श्रुतेन पुनरन्ते स्वाहाकारः स्वाहादेवतापेदाग्यवधान एव हत्रेऽपि 
दशंनात्छाहा वाचे खवाहा वाचस्पतय इत्यादौ पदान्तरभ्यवधने तु स्यादन्तेऽपि स्वाह 
स्वाहा त्वा. सुभवः सूययित्यारौ । तत्रापि छिङ्गं स्वाहाऽऽपिमाधीतायलयादि । अमुमर्थं 
सूत्रकार एव वप्ताहोमे स्पष्टयिष्यति । 

जातवेदो वप्रया गच्छ देवानिति वषट्कृते वपां देवेम्यः स्वाहेत्युत्तरम्। 
जहाशीलयनुवौते । देवा इति मश्नान्तेन वषटूकरे कृते सतति वपां प्रक्षिपति । न 

१ क. स्ञरग. च. छ. ट, ठ. ण, “धायेन्धा<। २ग.ठ. ण, (पदव्यः ॥ ३ ग,.ठ,.१्, न। 
भ्क, च.र. शहा लखा। 



४३० सत्याषाहविरचि्तं भौतसूत्रं- [४ बतुषप्रभे- 
क 

चात्र स्वाहाकारो दाना्भसस्मेन्द्राञ्मम्णमे व टूषरेण दत्तल्वादन्यदत्रनम्यो न 
स्वाहाकरेण पुनदानम् । अतोऽये न दरहा) जुहनितोदि )ऽपि यदकया जुहुया 
दिति याञ्यापुरोनुवाक्थाम्यां कमे तु न दर्विहामलम् । तथा यत्प्रनाजान् पाजान्कु 
योद्धिकस्तिः पा यज्ञस्य, दर्विहामं करोतीत्यत्रापि प्रयाजादिग्हिते होमे दर्विहामत्व 
मुक्तं तत्त॒ न पप्रयाजादिके प्रापतीति न स्वाहाकरतापि । अत्र व१द्कृत जुहानी- 

प्यतिदेशप्रापतानुवादस्तेन वषट्रार भल्लपस्त् निश्रतस्त मच््रान्नरमनिपानश्च तच्चोाभयं 
सह प्रायिकं न नियमेन मतरति । तत्र वषट् $रे प्रतपाकरणे प्राथश्चित्ततिवारदूवषं 
्र्षिपः । मन्र्य तु पूमेव पमापतो पृनररम्तणीयः कृतेऽपि प्रस) नसमापनीयः। 
तेथापि(हि)- प्रयि मन्नान्तेन निवात न स्यात्तथाञपि मच्ररनिवतमात्रं तु तवया 
साधनीयमेव न ह्यशक्य परिविन। विवोयतऽनोऽत्र मच निषातमात्रमप्य॒ग्यनरेरुक्तम- 
ज्ञातमिति गम्बते। तदक्तं कात्यायनेनानिषम् चात्स्। ही । भधरप्राथदित्त च कार्यम् । 
मच्रापिनिपति तु न प्राधश्चित्तम् | उत्तरं प्रितप्यं जुर। यनु कऽ +ते । जह स्थाल्या 
ज्येन पृवैवप्यवत् । 

प्रत्याक्रम्य स्वाहोध्वनभः। मारुतं गच्छतामिति विषूचीं 
वपाश्रपणी प्रहरति प्रार्च हिरा प्रतीचीपरकशुलाम् । 

विपृच्यौ चानुढोमप्रतिोमन्रे तत्न नेषमाथे प्रागम्रा द्विजुखामिति । 
सर्स्राबेणाभिहुदय। 

बपाश्नप्ण्यावाहवनीयप्रहने अभि6धस्र वेण ज॒राति। 
चात्वारे माजेयन्ते ॥ १३१ ॥ 

सपत्नीकाः सर्वेऽपीत्यधः। 
माजेने मन्नानाह-- 

आपो हिष्ठा मयोभुव इति तिषधभिरिदमाषः प्रवहत 
वधं च मरं च यत् । यचाभिवुद्रोहादरतं यश्च रशेपे अभी. 
रणम । अश्चिमां तस्मदेनको विश्वान्पुश्वत्व हसः । निमा 
मुश्वामि शपथान्निमां वरूणादृत । निमा यमस्य पदवी शाल्सवे 
स्पाहेवकिरिविषादतो मनुष्यकिरििषादिति माजेवित्वा । 

सवेमन््रान्तन माजेनम् | 

पशुएुराडाश्षस्य पात्रसभ्सादनप्रभृतीोनि कमाणि 

प्रतिपद्यते यथाथेमाषधपात्राणि प्रयुनक्ल्येकादश्च 
१ख.ग.घ.इ.,च्, ज, क्ष. न.ठ दण, म् \ भ्िमात'+ गष, स्ज. न्ष, म 

2५ इ. "भमोशि4८ । 



४बपटङः ] महादैवकूतवैजयन्तीव्यास्यासमेतम् । ४३१ 

द्वादश वा कपालानि तैः सहर्षं कृष्णाजिन 
शम्यामुटखल पमल दृषदमुपरां कुटरं पात्रीं मेक्षणं 
बद् प्राजित्रहुरणं प्रणीताप्रणयनमिडापत्रं च। 

पशोरङ्गमूतः पुरोडाशः पशयागस्याङ्गमृतप्रोडाशयागस्य पात्रपपादन- 
प्रमुखाण्येव नत्वन्वाघानादिकमप्यस्ति तस्य पशव्ये कृतस्य प्रसङ्धेनात्राप्युपकारक- 
स्वात् । प्रतिपद्यते करोति । प्द्वुपाश्राणां प्रयुक्तत्वात्साधारणाना स्फयञ्भिहोश्र 
हकण्थादी नामपि प्रयुक्तत्वादपाप।रणान्योषवमात्रःण्येव प्रयुज्यन्त इतयर्थप्रातति यथ।- 
भमितिवचनादुपवेषमदन्तीवेदपरिवामनानामपि गहणम् । पशावाप्तारितस्य 
दस्याप्याप्रादनविघानात्स्फया्निहोत्रहवण्योरापादितयोः पुनराप्राद्नघ्याविधानदेव 

गम्यते यानि प्रपङ्ेनेपड्वेनिति तेषा यद्यपि न पुनराप्तादनं तथाऽपि वेषां प्राति. 
स्विकतया यज्ञपेबन्धविव।रौ विहिनस्तेषां पुरोडाशोपक्षीणानां परशौ पुनरूपयेक्ष्- 
माणस्वामावादन्येषामेव प्रयोगो युक्तः । प्रणीताविमोकोपवेषोदप्तनयोपिधस्यमानत्वा- 
द्ेदस्वापि होत्रा त्यागस्य द रीनात्मेतानामात्रेऽपि तृष्णीक्रं विमुच्य ॒विप्र्जेनमप्यनु- 
ज्ञायते । पू्वेदापतादनविषानादेन्द्रम्ने पुरोडारे सत्यप्यरेकाद्शषानां द्वादक्ञानां च 
तिकस्ये चोदकप्राप्त परौ प्राजापत्येऽपि पशौ नाष्टाक्पाठतेति वक्तं नियमः। 
अन्येष्वपि पदषु नियमो ज्ञेयः । स्फपञ्चिरःत्हवण्यावापाद्य पश्चत्पश्वैये पतत्यपि 
प्रणीताप्रणयने तस्यादृष्टाचम्धेव तदुदेशमात्रेण कृतस्य नान्यत्र दृष्टविनियोगः। 
कृतयिनितोगस्य च विमोकविषानादामेस्थं चानानुपपत्तश्च पुनः प्रथक्तपेः पह 
शपमित्वकं दपम् । इृडाथाः पशवभपरयुक्ता५। अच।प्यकृतेपकराराया अन्यत्र 
विनियोक्तमशकथस्वात्पराक्ृताया भन्न अहणम् । पश्चधमपुवाया एवोपादानम् । 
प्मवत्तधानीक्ञब्यन तस्या तिरेशात् । इडापाचमुक्तमकमव | नान्वाहार्या दक्षिणा 
प्रघानदक्षिण्यैव्रविना परिक्रीनत्वात् । ओपृधपच्राणीति प्रकृतो परोडाशायेतया 

गृही तानीये त्तौपर्थेगत्रस्य दप लयःश्चर'वमावात् । व्रह्म्पः प्रणेष्यामि यनमान 
वाच यच्छति त्रप्ति । वर्धनः षाण तमृश्चति। 

नित॑पणकाठे व्रौहिपयं पत्रपुरोदाभर 
नितपति समानदवते पशुना 

परोडाशास्येत्येनाबति वक्तव्ये पर्ग्रहण यद्त्रत्यः पश्ुम्नद्इत्यःप्राडादा इति प्रद- 

शनाथम् । तेन प्चम्रयाजरतयवानदेवतामेम्कारकमेता दानांशे चाऽऽरादुपकार- 

१ग. ठ. सौयैप्रा। रन. ठ. र्यं सः, ३ क, त्परम् 1 ज्खन्णर ठ. ण, श्धमाश्रः। 

५ क. "शाना प्र | 



४३२ सत्याषाढविरवितं भोतसचं~- [४ चतुर्थप्रश्ने -~ 

कता च | प्रकृतो तीहियवयोरविकले पतति नियमाथेमेतदनी हिमयमिति । तथा च 
वितो पत्र नीहय एव नियता इत्याहुस्तनेष्टमाचार्यस्यात्र नियमकरणात् । 
पशुयागेन स्मानरैवतमिति पर्ये सोर प्राजापतये प्राजापल्यमन्यत्नापे तथैवैति 
दशितम् । पवेत्र पञ्चुपुरोडाशे त्रीहिमयत्व च नियतम् । अयं च प्रानरेवतापंस्कार 

इति वक्तु तथोक्तं यदेवल्यः पशुस्तदेवत्यः पुरोडाश इति श्रुतेः । 

तस्य हविष्ठरता वाच विधञ्च पशं विक्षासि। 

तस्य पुरोडाशस्य त्रिष्फटीकरणपप्षेण वाचं विपज्येत्यनुवाद उत्तरविधित्या । 
षंज्कं पशुं विशाति । वाचं विसृञ्य विक्षास्तीत्यनेन विकतैनेऽध्वयुरेव करतत्युक्तं न 
शषमितेति । तत्राघ्व्योर्ुदे मा निूर्हेषौरित्याद्धिषकतेत्वदश्नात्परेष्योऽन्य एव पतच 
नतिविक् । क्ञमितरेषा तेऽ्रिः प्रज्ञाताऽप्तदिति विशशपने शमिता विकृष्यते । अध्वर्योः 
प्रयोजकत्वाद्विशक्तनकवत्वं॑न विरुध्यते । अध्वर्यरम्य ऋतििगेवेत्नि कात्यायनः । 
त्र पर्चोविशपतने मागकरणं तत्कथमिलाकाङ्कषिते ह्ृदयमिलयारिक उपयोगपूरवको 
निर्देशः। 

हदयम् । 
पद कराशप्तरशम्। 

जिहा । 
प्रषिद्धा । 

वक्षः । 

को डदयेनाङृति पमां ्तमस्थिकङ्वदधस्ताद्धद्यस्यापरि । 

स्तनिप। 
यक्ृत्काजमिति पयायः । तत्त॒ हदयस्य दक्षिणमगे क्रचिच्छरेतमिव । 

मतसे । 
वुक्यो पारवस्थौ पिण्डावाम्रफटाङ्ती । 

पाव । 
वङ्क्रिपंहती दक्षिणोत्तरे । अस्थीनि श्रये।दश अयोदरेकेकत्र संहतानि ते पर | 

सष्यं दाः। 
धकारान्तो नसकलिङ्गो बाहुवचनः । वामबाहूसक्थीति यावत् । 

दक्षिणां च भ्रोगिः। 
दक्षिणं प्ति पश्चिमपादस्य दक्षिणमागस्थस्य फठकमिति यावत् । 

-----~-- -- -~ “~= न ह्यकमयि, -------~=-- ~ ~ =-= ~ ~ ----------*---~- ~~ =---~-------~-- - --*---~-~- ------------~-- 

१ख.ग, छ. ट,.ण. तिनव'ः।२क. ख,ग. च, ह,.ट,ठ,ण, ण्णाप्रो। 



४च०पटलः ] महादेवकरतवैजयन्तीव्यास्यासमेतम् । ४९३ 

दैवनानि। 
भवदानानि प्रधानदेवतार्थानि काठेऽवद्ानाहाणि मांसानि । 

द्तिणं दोः सव्या च श्रोणिः सौविष्ृते । 
सिष्टकरते देवताया मरह) अवदाने | 

गुदः साधारणः। 
दैवतमोविष्टकृतेडावदानाथ उपयड्दोमा्थश्च । गुदश्देन पक्त पुरीषे यिन्त गुरं 

प्रत्याकृष्यते तद गुरं गदकाण्डमित्यच्यते । 

गुदं मा नि््छेषीः दामानं पीहानं पुरीततं 
मेदः सपव्धातवा इति संप्रेष्यति । 

हेमा नाम गलनाडिकाः(का) फहा यकृत्सरशरो बाममागपश्वस्थः । एतन्मांपं 
क।ऽपि नाख्य। न परिगृहौतमपेलस्चमेव ।तिष्ठति । पुरीततं पुरी हदय तयनाऽऽच्छा- 
दिते तत्पुरी ततम् । पुरी हृदयं तत्पुरीतता प्रच्छादयतीति श्रुतत्वात् । मेरो नाम बद्धं 
वुकययोह इयस्य च वेष्टनकाशः। एनानि गुर मा निन्छषीरिति गुदस्याऽऽन्तरप्रशे 
चहि्मां कापरित्यथेः । 

शमिता तु- 
न गुदं निध्लिषति न वनिष्ठुं निभेजवि। 

सयुशक्रराषार अचं स्यं वनिष्टु । तद्विपरीतं बहिमौगमान्तर न कुयात् । 
गतम् । 

अध्युद्ध जाघनीं बानिष्ठुं चान्ववदधाति। 
अध्युद्धिरूषपत उपरितने मांसम् । जाघनी जघनप्रदेशचे मवा जाघनी पृच्छ 

वनिष्ठुं तान्प्रत्येके छक्षयित्वाऽवधानेन स्थापयति । 
यदन्यच्च मध्यं मन्यते। 

माप्तजातपिति ज्ेषस्तदप्यन्ववदरधानोल्यनुकृप्यते | 
कुम्भ्यां पश्च सपवधाय श्रपयति । 

पदामांपान्युद्धनानि तानि सानाय्यकृम्भोषर्भेण ह्यापित्रेऽगओओ स्थापितायां पशुङ्गम्म्या- 
मध्वयुरवधाय साँनाय्यमन्रेण शमित्रा कृत्वा श्रपयति । पाकथम््रमवशिष्वेत्युक्तत्वा- 
चस्छामित्रेऽस्यवेव पाकः । शुत हवीदः शमिनारेति प्रभषिङ्गाच्छामेता पचि । तं 
प्रप्यतीत्येतावता श्रपयतीस्युपपद्ते । 

शुखेन पाश्वेतो हृदयम् । 
श्रपयतीत्यनुङ्ृष्यते । पूर्वदेव यथाप्तमवें कुम्भीधमण शठेन प्रब्द हरयं शापि- 

प्राञ्चिप्रमीपे श्रपयति । 
५५ 



४३५४ सत्याषाढविरयितं भरौतसुधं- [४ ततूर्थप्रभ-- 

ऊवध्यगोहं पाथिवं खाता तत्र क्षकृत्समरविध्यति। 
अष्वयुरवोवध्यं शकृत्तदह्यते येनावटन स्त॒ गत ऊवध्यगे।हम्तं पृथि्यां खात्वा तत्र 

सवं पुरीषं प्रक्षिपति। 
शृते पश्चा प्एरोडाशेन पभ्रचरति । 

शाखान्तरीयोऽये विधिदशितः । षपायागानन्तरं मानयित्वा पद्ठापरोडाशस्य पात्र 
पशपादनभरमतीनि कमणि प्रतिपत् इृत्यक्तस्ततस्त हविष्करेना वाचं विसज्येनि शते 
परो पडपरोडाशेन प्रचरतीत्यन्तः । भस्मच्छाखीयस्त पश्ुमाटम्य पुरोडाशं नितपति 
समेधमेवैनमामते वपया प्रचय पुरोडाशेन प्रचरतीति श्रूयते तेन विकद्पः । तत्राय 
क्रमः-- सन्नप पञ्चौ वाच॑ विपन्य पदापरोडाशस्य पात्रसश्मादनप्रथरनीनि कर्माणि 
प्रतिपद्य तण्ुलगप्र्षाटनान्ते कृते प्मपायन्त्ीत्यादिवपाप्रचरि माजनान्ते परप्राड- 
शास्य कृष्णाजिन।दानादिना पद्ापुराडाकशप्रचारेण कपाष्विम चनान्ते कृते पशु विशा. 
सतीत्यादिना शरुते परो जुहां पश्चगृहीतमित्यादि वक्ष्यमाणे परतच्रमव्यवधानेन करो- 
ती त्यसमच्छाखाक्रमः। 

प्रकृतमनुपरामि शते पशो पदुपुरोडाशेन प्रचरपीव्युक्तं कृप्णाजिनादानादिना 
हविराप्तादनान्ते कने प्शङ्धैरेव प्रतङ्गत्पदाप्रोडाशोपकारे पतति वैशोषिकमेव तन्नं 
दरोयति- 

जुषपभृतोरूपस्तीयावदायाभिषाय । 
मुहं हविरवद्रानेन दैव उपण्छति खिषटकृद दानं तत उभयत्र यथाविध्यमिषराये | 

इन्दराभनिभ्यां परादाश्चस्यानुषरहीति संमरेष्यति । 
गतम् । 

अत्याक्रम्ब - 

आश्चाव्य न प्रेष्यति भत्राषरुणो होतारं चोदयति । 
कृतव्यारूयानम् । 

वषट्कृते ज॒होतीत्यन्ते कृन- 

ओंपथरतं जुद्तां प्॑स्याप्रमेऽनुवरषयप्रये मेष्येति' संप्रेष्यति । 
दक्षिणे स्थित एव।पथनमवदानं जहा प्रक्षिप्र्यन्नय इत्यादि आश्राव्याम्नये प्रणयेति 

त्रष्यति । वषटूकक" स्विष्टङृद्धरमेण जहति । 
प्रत्याक्रम्येव्यतदन्ते कृते- 

दः 1, ति 0 0।01।11।1।। 

१३. च. ८. पति स्विष्ङृति खं०। 



४च०पटछः ] महादेवकरतवेजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४६५ 

भाचित्रमिहा च क्रियेते पराक्षितायां माजेनं 
पिष्रेपफङीकरणहोमौ प्रणीतासु माजेनपुप- 
बेषोदसनं कपालविमोचनं च क्रियन्ते । 

प्रितायामिल्यादिकानि क्रियन्त इति बहुवचनेन पनध्यन्ते । वेरोषिकाङ्गप्रदर्नं 
-भङ्गतिद्धाङ्गपरिमख्याथं प्रपङ्ञेनोपकरिष्यमाणाङ्गपरिपंसरूयाये च । वैरोषिकस्यापि 
यजमानमागस्य परिपरंस्या । 

तस्मिन्छरते नहा पश्चगृहीतं एदीतरा । 
विमोचनान्ते कृते सानास्यवदामिषारणं स्थाश्याञ्यनेति पक्चगृहीते स्थाद्याज्यन, 

सयुवेणामिवारणानिवृत्तये जुहमित्युक्तम् । 
पृषदाश्यद्युवमादाय। 

एषदाग्यपृणेस्वस्तथा स्थादटीपृषदाज्यं सुषेण गृहीत्वा । 
दतर हरीर शमितरित्यभिक्रम्याभिक्रम्प 
त्रिः पृच्छति भुतामिति शमिता तिः मरलयाह्। 

पश्चगृहीतं सुवं च गृहीत्वा किंचिदमिमुखं गत्वा शन हवी द; शमितरिति श्रावय. 
पच्छति पूनरभिक्रम्य तथेव पृच्छति तृतीयमप्यमिक्रम्य तथेव प्रततिपरश्े च शतमिति 
प्रल्ाहैवं चिः प्रभज्िरुत्तरम् । 

उत्तरतः परिक्रम्य शखाद्धदयं प्रषष्य कुम्म्यापवदृष्राति। 
परिकम्य कुम्भ्यां उत्तरतः प्रदक्षिणं गता शे प्रोतं डधयं निगमस्य हयं 

प्रज्ञात कृम्म्यामवधाय । 

सते मनसा मन षति पृषदाञ्येन हृदयमभिघारयति। 
सवेण गृहीतिन एषराण्येन कुम्म्यामवहितं हृदयं तेनामिषारयति । घखाहान्तो 

मन्नः। 

स्राहोषमणोऽव्ययिष्या इत्यृष्माणमुधन्तमनुमश्रयते । 
कुर्भीत उद्यतः । स्पष्टमन्यत् । 

यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्ट इलयाश्येन पश्ुमभिषाये । 
नुह्ाज्येन पश्चगृहीनिन पर ङरुम्भोगतम् । म्यमिलन्तः । पश्वगृहीतेनाभिषारणं 

नकु चोदकप्राप्तस्यानुवदः । मच्रप्रदर्शनं प ते मनपेतिमच्रानुवृ्तिनिराप्ताथम् । 
येन वपां तेन हृता यत्र वपा तत्र पञ्चहोत्राऽऽप्तादयति। 

येनऽऽहवनीयस्य युप्य च मध्येन वपा दना तेनेव हूत्वा बर्हिषि इक्षशाखायां 
१६्.अ स्न न, ढ. स्विष्डृद्प्रा्चिः। २ ष ब स्.न. ठ. ्ियन्ते।३घ.ल्.जमन्न, 

ग. इ. क्रियते। भष. ह. ज. छ.म,. द सवं चाऽऽदाः। ५ग.ठ्. प ुभ। 



४३६ सत्याषाढविरधितं भोतस्र- [ ४ चतुयप्रभे- 

तस्यामेषाञ्चिहोतित्यामादयति । प्राङ्तमन्छनैवृत्तिः । यस्त॒ आत्मेति याजमानम् । 

हदमिन्दरियमित्यविङ्ृतं हविषो ऽत्रःऽऽप।दितत्वात् । हविषो ऽवदीयमानस्यानुत्रहीति 
च्छ।गस्थ हविष इत्यादि शृत५ हवीरित्यत्रापि हति एवावदाोयमानत्वं नतवद्घाना- 

मिति न्पायन सरापिते न्यायविद्धिस्त एव द्2व्याः। 

हृदयशूलं प्रज्ञातं निदधाति १४॥ 

इति सत्याषाढहिरण्यकेशिसूतरे चतुर्थप्रश्ने चतुथः पटलः ॥ ४॥ 

अग्रे प्रतिपत्तिविधाना्मित्यर्थः। 
इति सत्याषाददिरण्यकेश्िसूत्रव्याख्यायां पहादेवद्तायां प्रयोग- 

[4 क । च वैजयन्त्यां चतुय पशुपश्ने चतुथः पटलः ॥ ४ ॥ 

अथ चतुथपरश्रे पञ्चमः पटलः । 

यजमानेन व्यार्याते पश्चहेतरि-- 

पमतोवेसाहोमहवन्या < सपरवत्तधान्या चोपस्तुणीते । 
पमृतोध्रुवाञ्यमन्ययोः स्थास्याज्य समवत्तमिड।य तस्य घान्याम् । 

जहुपभतो हिरण्यशकराववधाय मनोतायं 
हतरिषोऽतरदीयमानस्यानुब्रहीति सपेष्यति। 

जुहूपष्डनहिरण्यश्चकडाववधाय ततः पप्रेष्यति । 

पक्षश्ञाखायापक्तया धारया दैवतानां दिदिरवधि 
यत््षशालेत्तरज हि भवति ममेधस्येव पशोरवद्यतीतिश्चतेनेहिष्येव स्तीर्णे स्तीणायां 

छक्षशाखायामित्यथः । सानाय्यवदङ्गृष्ठपवेमात्राण्येव ततः स्थूङानि सौविष्टकृतानि 
ततोऽपि स्थुखन्यडानीति सुवेणावदाने चोदकप्रातति धारयेत्य्थं प्तामथ्य।ित्यक्तं पूवमेव 
भज्ञातयाऽक्तया स्वधितेषारया देवतान्यवदानानि पृवमेतरोक्तानि तषां दिद्विरेकेकम् । 

क अत्र चोदकप्राप द्विरवदाने सति पुनद्वर्दिरिति विधानं प्रत्येकमङ्गषु यथा स्यादिति 
# ७ । 

> क~ न क [९ र 

नो चेत््वंस्येव सक दिरवदा नमिति चोदकेन प्रा्यादेकाद शावदानान्यवदयतीति श्रतेरप्- 

वे[ऽवदानावारिरित्युक्तम् । 

हृद यस्याप्रेऽयल्यथ लिहाया अथ वक्षस इयेतेषामनुपएरव॑मवद्ाय। 
श्तिपाठेन दितः । 

यथाकामपुत्तरेषामषधति। 
श्रतिरेष । स्पष्टार्थम् । 



4१० पटढः ] महाविवङृृतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४३७ 

पुरस्ताच्छाणगदरस्यावदत्युपारिष्टाद्रा । 
श्रोण्यवदानाम्मां पूते पश्वाद्वति विकस्पेन त(धोधाकाममिल्यत्र निवमः | अत्र 

यद्यपि हविप एक्रत्वान्मा मरति सकृतप्राप्ति तथाऽप्यवान्तरपरदेशमेदानाममेदाच 
प्रलेके मन्त्रो यदवेदानानीत्ययमपि हूदयादीनि शरोण्यन्तान्येकश उक्तानि तेषा- 
मविद्षण द्विद्िरवदानम् । 

गुरः साधारण इत्यक्तम् । तत्र विमागप्रकारमाह- 

गदं दरें करोति स्थवीय उपयद्मभ्यो निदधाति । 
द्वेधाकरनस्य गुदस्य स्थ॒ काण्डम॒पयदृढःमार्थं निदधाति । 

अणीयस्रेधं करत्वा तस्य मध्यमं गुद- 
ण्डं देष िभञ्य दैवतेष्ववद्यति। 

दवेषाकृतस्य गुदकाण्डस्य यदणोयो मागस्तं त्रधा कृत्वा तस्य मध्यमभागी 
द्वेषाङ्तो द्विरवद।न दैवतेष्ववद्यति स्थापयति । अत्रेवावदानाना मन्नप्रत्यमिधारणे, 
अवद्यतीत्यमैव ध्रवणाह्ूरं द्वैधं करोतील्यारिन। विमागमात्रमवरेयवहूग्याणां नमिति 
नावद्रानत्वम् । एवं चकादश्चावदानानि द्विरवत्तानि भवन्ति । 

उपभृति मदञ््यङ्गयारव्यलयवशिष्टयो श्च गुदकाण्डयोरन्यतरत् । 

महटुदकाण्डं त्रधाविभक्तस्य यो मागववरिष्टौ तयोर्पध्मे यन्महत्सयूरं तत्तया 
गय) दृक्षिणवादुप्यश्रोण्योस्तयोरेव रूढ्या उयङ्गपज्ञा गुदस्य च दोप्पर््य गुदं 

मध्यतः श्रोणि नधनाषंस्य तते देवा भभवन्पराऽसुरा यत्यङ्गणा९ समवद्यतीति श्रते. 
सण्पवावदानान्युपमृति । 

जधा मेद्; कृत्वा यूषेऽवधाय दृतीयेन 
जह प्रच्छादयति ततीयेनापभन्। 

प्रच्छादयतीत्युमयत्र तेधाकृनस्य मेद परस्ततीयेन तनीयेन युषे परशरे रपो बा एष 
शूना यद्यरिति श्रुतेः । मेदो व्याख्यातम् । अत्र हि पशुना यनतेन्द्रा्मः पञ्चरिलया- 
दिना पश्चारव देवताये दीयमानत्वेन हविष्टंन प्रलेकमेकादशावदानानाम् । तेन यथा 
मध्यात्पृवाधाच्च पुरोडाशावदानमुत्तराधीत्स्ष्टङ्ृत इति नियमः (१) । पुरोडाशे देवता. 
सेजन्येन यागद्रव्थ एव पृथक्प्यानतया विभाग एव पश्ञावपि स्थानमेदेन दैवतपोविष्ट- 
कृतेड।वदानाना करणऽपि तोविष्टङृतादीनां हविःरेषप्रतिपत्तिरूपतानायुपेतीति ज्ञेयम् । 

च 

समवत्तधान्या< हृदयं जिंहां वक्षः स्तनिममतस्ते 

१ क. च. ट. 'विषट्मेन । रच, (ताम् ।२३क.ग.च.छ.ट ठ. प. भरू) अवत्तत्वान्न । 
स ।*क.ख.ग घ, दइ न. छ,ज. न्ष. ज, ट. ठ, ण. जिह 



४३८ सत्याषाढविरचितं भ्रोतसू्ज- [४ भतुयप्रभे- 

अत्रशिष्ठं च गुदकाण्डं तृतीयं च मेदसो बनि 
सप्तमं यदि भुतो भवल्यनस्थिभिरिढां वधयत । 

यदि वनिष्ठुः शृतो मवति तस्य बहूपाकपहत्वाद्यदि प्युनः पहन पक्तम्नः; नव 
द्यति पकश्चदवद्यति । मतज्नान्तानि षडदाना।न। शुपशवद्वानषुर्, "प्त५३३, ; 1१, 
गुदकाण्ड ततो भेद इति क्रमप्रदशेनार्थं वनिष्ठुं सत्तमभित्युक्तम् ' अनम्विमिभीपिः 
छ्ेमादिमिरिडां ववैथति पुष्टां करोति नेतान्यवद्यति । वाजपेयेऽनवदानीयानि व्राज. 
सृग्यः प्रयच्छतीत्यादि तन्न तत्रानवदानीयत्वं वक्ष्यति तच्चे(पपन्नं भवति । अन्यग 
यानि मेध्यानि माप्तानि तेषामप्थत्रैव विनियोगेऽन्यथा तेषामुद्धरणमनथक स्यात्| 
अत्र यजमानमागावदानं दैवतेम्थो दक्षम्य एव गुदस्य विमज्य विनियोगात् । जष- 

भृनेडानां च एथक्तया विमागकरणेन प्रतिपादनान्न शषार्थम्यः शषक््यं यजमानमाग- 
टक्षणं तस्मातप्रघानावदानेम्य एव | तथाचायं क्रमः--इडायां हदयादीना गुरन्ताना- 
मष्टानामेकेकं समवदयिडायामवधाय ततो हरयारिम्यो दश्चभ्यो यजमानमामस्ततः 
पुनरैढावदानम्टम्पस्ततोऽनप्यिभिष्डिं वर्धयतीति । 

गुतमशृत च पु संनिधायेन्द्रः प्राण इति सेमृशति । 
शृतमशुतं मन्रेण पेशति । माता पितरो मदन्त्वित्यन्तः। 

वसाहोमहवन्यां वसाहोमं गहाति । 
वपा रसः । वपा चाप्नो होमश्ेति हूयेऽप्ौ होमो ग्रहणम् । वतां गृह्।तीति 

वक्तव्ये श्रतिप्रमिच्योक्तं पर्न वप्ताहोमे प्रयोतीति श्रवणात् । 
भीरसीति स्रवन्तीं षारार स्वधितिना तियगेाच्छिनति। 

वप्ताहोमग्रहणप्रकार एवोच्यते । श्रीणाचिल्यन्तेन मश्रेण स्वयितिना धारां 
दक्षिणहस्तेन कर्तां वामेन विच्छिनत्ति । स्रवन्तीं प्ततताम् । 

सङ्चतुरवदानस्य द्विः पञ्चावत्तिनः । 

पक्ृच्छेदेन द्विरवदानं मवति चतुरवद्रानवतः । उपस्तरणामिघारणाम्यां चतुर वत्त 
स्यात्पश्चावत्तिनस्तु द्विच्छेदेन चीण्यवदानानि मवन्तीत्यथः | 

आपः समरिणिननिति पार््वेन वसाहोमं प्रयौति स्वधि- 
तिना प्रयोततीलयेकेषां पार््बेनापिदधतीत्येकेषाम् । 

प्रयोल्याछाडयति वप्ताहोमहवनीगता वस्ताम् | पार्श्वस्य स्वथितेश्च प्रयवणे विकल्पः 
प्रयवणष्ष्यापिधानस्य च विकरः । रोहिष्या इत्यन्ता मनच्रल्िष्वपि । 

अत्रैक उरष्मणोऽनुमन्रण\ समामनान्ति । 
कुम्भ्यां यदुक्तं स्वाहेप्मणोऽम्ययिष्या इत्यनुमन्रणं तदत्रेकेषां शालिनाम् । 
पिपी 

१८. शनिषट्सः। > घ.ड.ज प्न. ज. ढ, शाच्छवति 
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यूषेणोपसिच्योपरिष्टाद्धिरण्यशकलाववधायाभिघायं । 
मद्वा द्यवत्त।नि यूषणापत्तिच्य यथेतमृत्तरत आनीय जहूपश्रतोहिरण्यश्षकङाववषाय 

धथाविवि प्तवीण्यमिषाथ । 
इन्द्राभिभ्यां छागस्य हपिषाऽनबृ्ुति संप्रेष्यति । 

सौ वप्राजापल्ययोरपि प्रदरीनाषै, स्वष्टमन्यत् । 
शल्याक्रम्य-- 

आभ्राग्य न प्रेष्यति भेत्नावरूणो होतारं चोदयति 
कृ तम्यारूयानम् । 

घृतं धरतपावान शयध्वे ॥ १५ ॥ 
याज्यायाः प्रतिप्रस्थाता वसादोपं जुहाति। 

प्रतिप्रस्थाताञ््रेणाऽऽहवनीयं गत्वा घृतमिति मनच्र याज्यया पहाऽऽरम्य तस्या 
नधे प्तमातिऽन्तरिक्षाय स्वाहेलयन्तेन जुहोति । वषट् कृतेऽध्वयुहं विुहोति । इन्दि 
यावी मृयाप्मिति जेम।नमिति वा प्वेपष्चुवपानूमच्रणम् । 

जसाहामाद्रकेण दिश्नः प्रति यजति। 
यजति जुहोति । उद्रेकेण शेषेण होमे कृतघार्।या अविच्छदेन जहाति भप्रिमा- 

नपि होमान्न मध्ये विच्छेदं कुर्वन् । 
दिश् इति परस्तासदिश्च इति दक्षिणत 
आदिश इति प्यादिदिश्च शइत्युत्तरत उदिश्च 
हति प्ये स्त्राहेति सवेत्रानुषजति । 

सवत्रेति स्वाहाऽन्तरिक्षायेत्यत्राप्यन्तेऽनुषङ्गः । दरविहामत्वादन्ते प्रापतेऽपि यन्मध्य- 
मस्वाहाकारस्वीकारो मरद्वानादीनामन्ते च कपेव्यः प्रक्षेषान्तम्यवृत्य्थे । दिश इत्या, 
वपि प्रतियजतिचोरितस्वेन न दविहोमतेल्याशस्कय यजतेदानमात्राथस्यात्रप्रयो- 
गाद्याज्याया अमावान्न वषट्क्र इति स्वाहानुषङ्गणेव प्ररानमत्रापि प्रतियजतिना 
रु्ष्थते ताद श्षमेव रिचो जुहोतीति श्रतेदेषिहोमताविधानाथं च ननू(तु) पुरस्तात्छाहा- 
कारो घ्रतमित्ययं मन्न नापि देवतापदत्पूवं स्वाहाकारेण पुरस्तात्खाह।कारौ मवति 
त्वेतिपदेन व्यवधानादन्तरिक्षायेति देवतापदान्ये(दस्य)त्यनेन ज्ञापितमेव विकृतं वप्य- 
होमे । अनुषदङ्गोऽत्र स्वाहाऽन्तरिक्षाययत्रत्यस्य स्वाह।कारस्याथवा स्वाहा दिग्भ्य 
इत्यस्य पृवेमप्यनुषङ्गः । 

स्वाहा दिग्भ्य इत्ययं न दरविहाम इलाह - 
स्वाहा दिग्भ्य इति प्रदक्षिणमनुपरेषिश्ति। 

अनुपरिषिश्चतीति प्रयोगान्न दर्विहोषता नापि यत्र च स्वाहाकार इत्यनेन मता- 
न्तरविवक्ितत्वात् । कतः | यथवदानस्य तत्रापि दर्विहामते सति स्वाहा दिरम्प 



४४० सत्याषाढविरचितं ्रौतसूर्च- [४ चतुथप्रभे- 

इति प्रदक्षिणमित्येव ब्रुयात्) प्रतियजतीतिदानायंस्य घातोरप्रयोगान्न स्वाहाकारपिक्षा | 
ततस्त्वियं॑शेषप्रतिपत्तिरिति प्रदक्षिणमनुपरिषिश्चतीति प्रयोगेण दशितम् । तस्मान्न 
परस्तात्स्वाहाकरिण दर्विहोमता तेन स्ाहेध्वनमपं मार्तमंत्र न दर्विहोमतल्यठमति- 
प्रपङ्गेन । 

नमो दिग्भ्य एति हुत्वोपतिष्ठते । 

हुत्वेति वचनं प्रतिप्रस्थातुरेवेपस्थानार्थम् । 
अत्रैव तिष्ठन्पृषदाञ्यसुषं जुहामानीय बन- 
स्पतयेऽनुब्रहि वनस्पतये मेष्यति संप्रष्यति । 

भत्रैव दक्षिणत एवकारो मरदानोक्त उत्तरतोवस्थाननिवृत्यर्थः | एषराग्येन पूणं 
सवं स्थाटीगतेनोपभथनस्यानुयाजार्थत्वात् । वषट्ते जुहोतीति शेषः । अत्र हविःपामा- 
न्येनोपाश्यागधमसकृदवदानसििष्टकृदेवतापस्काराम्या छिष्टङृद्धर्मण बाध्यते) कुनः। 
हविःपामान्यं प्रषानयागे बछ्वन्न स्वि्टङ्वप्रधाने । 

ओपभृतं जहां पयंस्याघ्रये रिषे ऽनुव्र्ग्रये 
स्विष्टकृते मरेष्येवि पएश्ुसिषटट्ति संप्रेष्यति । 

पयैस्य रचयित्वा । स्पष्टमन्यत् । वषट्ते जहोतीति शेषः । जत्रैव तिष्ठनित्य- 
प्यनुवतते । 

अतैवेके पशुपंमश्चनं दिशां पतीञ्यामिति समामनन्ति । 
शृताशुतपशोः । गताथेम् । यथा्रङ्ृति याजमानम् । 

मदोपिश्रमवान्तरेडापव्रद्यति । 

विशेषाभिधानं मेदोमिश्रमवान्तरेडामिति । 

यं कापयेतापदयः स्यादिलयमदस्कं तस्मा आदध्यां 
कामयेत पञ्चुमान्त्स्यादिति मेदस्वत्तस्मा आदध्यात् । 

अमेदस्कावान्तरेडावदाननिन्दया प्रथमोऽथेवादो द्वितीयो तिविः पतत्यां कामनाया- 
मप्तत्यामपि मेदोयुक्तेवावान्तरेडत्यथंः । 

उपहूतां भेत्रावरुणषषठः प्रा्चन्ति। 
ु्पशपरोडाशेडां भेत्रावरुणपञ्चमा एव प्रा्चितवन्तोऽतर न तथा प्रतिप्रस्थातुषष- 

श्रपण उपयेगात्पश्विडा तस्यापीति वक्तमुक्तं मेत्रवरुणषष्ठा इति न यनमानपयुंदा- 
सायमिति । 

१, ख. च. र. श्वदः।२ग.<. ण. 'कृल्धाः। 
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किमविशेषेण नेत्याह 

अध्युद्धि हाते हरति दनिष्ुपप्रीपे षदवत्त९ सेपादयति । 
हरन्ती(ती)त्युमयत्र तास्यां दत्ाऽवशिर्टा प्राश्नन्ति । होता स्वेडाममेन पह 

प्राञ्ाति वनिश्ुमध्वयः षडवत्तं चतु्धाकरणवत्संपा् प्रयच्छति 1 
धथाविषि पैः प्रारितायामिडायां मार्मयन्त इले।ह-- 

प्ाक्षितायां पाजयिखा । 
यजपनस्यापि यथाप्रङ्ृति प्रा्गानं माज॑नं च। 

अप्रीदीपयजानङ्कारानाहरोपयष्रुपसीद ब्रह्म- 
न्पस्थास्यापः समिधपाधायाप्नीरपरिधी ९ 
धाप्ै च सहृ्सङृत्संमददीति संपरष्यति । 

उपयाजापेमङ्गारा ओपयनां उपयनतीत्युपयष्टा प्रतिप्रस्याता । अङ्गाराभां 
प्रमपे तिष्ठ । स्पष्टमन्यत् | 

शामित्रियादाग्रीघ्रोऽङ्गारानाहृलयोत्तरस्यां षेटि- 
श्रोण्यां बहव्यृ (व्यु) न्युप्योपसमादधाति । 

शामित्रियादसेर्बहव्यू(व्य)ष्य तृणादि तत्र न्युप्योपप्तमादधघाति कष्टैः प्रश्वाश्य 
परिस्तणाति। 

ग्रतिप्रस्थातरेतदगुदकाण्डं तियेगसंभिन्दमेकादशषधा स- 
छिथ वसाहोमहवन्या हस्तेन बोपयजेति सेम्रष्यति । 

तिर्गेकादशधा। संछियापमिन्दन्नविदारयन्तपरयावर्तयंश्च । छेदनं तियेगेव नानृनी- 
नम् । एकादृशषा छरा पश्चाद्धोमो नतु प्रत्याहुति च्छेदः। 

पृषदाज्यं लृहामानाय पृपदाज्यधानीमुपभूतं 
करत्वा पृषदाञ्येनेकादश्षानूयाजान्यजति । 

पृषद्!उयधानीगतं एरषदाज्यम् । स्पष्टमन्यत् । 

देवेभ्यः मेष्यति पथपमनुयाज५ 
संपरष्यति मेष्य प्रष्येत्युत्तरान् । 

वीनपि दक्षिणतो गत्वा । स्पष्टम् । अत्र देवेभ्य इति विरूपाणां पतरूपाणां बेक- 

शेषेण बहुवचनं सवानृयानाथम् । 

एवे च प्रेष्येत्यनेन यजेत्यस्याविरेषेण प्रयाजेष्किवानूयानेष्वमि बि प्राप्ते वचनेन 

द्वितीयतुतीयानूयाजविकरिषु प्रतिप्रतवमाह-- 
५६ 



9४२. सेत्थायाहविरिथितं अतच ¶ ४ बत्थप्रने- 

तुयेपमृतिष यजेति पैत्राषरुणेनोष्यमाने 
यज॒ यजलध्वयुराहान्यत्र दश्षपात् \ 

भेश्राकर्णेन होतर्जेत्युच्यमनि तत्र यनेत्यनेन प्रैवाध्वर्यन यजेत्पराह दशमं 
विना चतुथ॑भ्रमृतिषु सप्तस्वपि दशमस्य प्रथमविकारत्वास््रयः प्रयमविकाराः क्रमेण 
तते। मध्यमस्य ततो द्ावुत्तमस्याष्टमो मध्यमस्य गकम उत्तमस्य दशमः प्रथषस्योत्तम 
उत्तमस्येति तथेञयाऽपि ज्ञेया । 

समुद्रं गच्छ स्वाहेति ॥ १६ ॥ एतैः प्रवि. 
परस्थाताऽनुयाजाना हुत ९ हतेमृप्रयजति । 

यत्र च स्वाहाकार इति वचनाहूषिहोमेऽपीतरधर्मनित्रत्तिः खतन्नधमैविष्ानात् | 
हतै हुतमनूयाजानां प्रतेपमुष पर्प यजति नुहोतत्यथः 1 समुवरं गच्छेत्यतैरकादश- 
पमिमेन्रेरेकादरश्षोपयजे जुहोति 4 

उपयज उपेञ्याश्यस्त्वौषषीभ्य 
इत्युत्तरतो बहिषि रपं निपा 4 

करभप्रा्त्योपयज उपेज्येति वचनं प्रतिप्रस्यातुरेवोपयभावदानशपरविषत्तिविषा- 
नाभं वेद्यां स्तीर्य बर्हिषीच्युक्तम् । 

भनो पे हदि यच्छति हदयदेक्षपभिश्रशति । 
स एव । भश्ीयेत्यन्तः 1 

जहा जिः स्वरूपङ्क्त्वा घां ते धूमा गच्छ- 
त्वन्तरिक्षपविः पृथिवीं भस्मना पणस्व 
स्वाहेति जुहाऽऽहवनी पेऽध्वयुः स्वरुं जुहोति । 

नुहोतिषोदितदर्विहोमधमेनिवृत्यर्थहवनीयनुहूमात्रग्रहणं, प्रतिप्रस्थातुराजेकारनि- 
यृ स्यथमध्वयुग्रहणम् । स्पष्टम् , 

वाजव्रतीपभृतीनि कपोणि परतिप्ते । 
प्ाृतपदा्थावप्तराथनिरं, वाजवल्या क्रियमाणं वाजवतीयेव कमे तस्मरमृति। दयो- 

शुहुपश्षत्वाद््रयोश्चो पमस्॑जञत्वात्र्वा व्यूहति । परवापु प्रस्तरमनक्ति । तथा च।ऽऽह् 
रद्रानः- पवा जुहूपम॒तो व्यूहति पतवापु प्रस्तरमनक्तीति सवः कप्तम्म्यां पताद्यतीति। 

मुक्ता परष्येति सूक्तवाके संमरष्यति। 
तिृतय्मिदं सूक्त बरहीत्यस्व स्थनि प्रहृतिवदन्यच्छपुवाकान्तम् । 

परतिपरेलय परनीः सेयाजयति । 
. विशचेषं ववेतुमनुवादस्तदेवाऽऽह-- 

१ ट. शध्यमौ द्वो मध्यमः ॥ र्ग. ठ. ण. प्नीमेज्ु-। ३ स.ग.ष.डषछ.ज, ज्ञ, म, 
स. ड, थ, संयाजयन्ति, 
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ज्य्घन्या देवाना परनीरश्नि एषपतिं च यजटथाञ्येनेतरी । 
इतरौ ्ोमत्वष्टारौ । 

उत्तानाये जघन्ये देवानां परत्नीभ्योऽ- 
षति नीच्या अप्रये गृहपतये । 

अदद्यतस्युमयत्र गुदेन छप्नो माग उपरि क्रियते तदरोत्तानं पश्वम्यर्थं चतुर्थी । 
स्पष्टम् । 

उतान्य जघन्ये दयेत इडयपादधाति, 
नस्य अग्रीषे षडवत्त« सपादयति । 

भग्येडास्थाने षडवत्तं सप।दयति । चतुरवद्रानमुपस्तरणामिधारणाम्यां ¶डवत्त- 
.मञ्मीषे तथेव चतुरवत्तं ह्र इत्यः | 

परारितायां जाधनीेषे पल्यध्व्रयेतरे ददाति षाहु९ शमित्रे ॥ 
एफमेक } स्व्टम् । 

त५ स ब्राह्मणाय ददाहि प्त्राह्मणो मवति । 
तं बाहुं थदि शमिता ब्राह्मणो न मक्ति तद्ध ऋह्मगाय दय्यादन्यदां स्वयमेवो- 

पपुनक्ति । एतेन शमिता ब्रक्षणोऽन्यो वेति दशितं कटै ब्राह्मण्य शामित्रपरति. 
वेषात् । अन्यस्यैव द्विजस्य तदमाव भाय।धिष्ठितस्य बा तस्यापि पाकप्छरृर्वं षर्ेषु 
स्वयमेव वक्ष्यति । 

य्न यङ्खं गच्छ यज्घपातिं च्छेति जहाऽऽहबनी 
येऽध्वयेद्लीणि समिष्टयजूशमे जहाति । 

स्वाहान्ताखयोऽपि मन एषां ततीये द्विमघ्यमस्वाहाकरेऽपि षाः स्वाहेति 
दर्विरोमस्वं ज्ञेयम् । धुवानिवृस्यर्पं॑जुहुप्रहणम् । हतरघमेनिवृरपथमितरयो; प्रङ्ृतो 
विकिश्पनिषुत्पथ त्रीणीति । 

हदयक्रेन भचरन्ति । 
बहुवनास्सपत्नीकाः पवऽवि प्रशार।पं गश्छन्ति | 
तदहि 

अस रस्पृरान्हत्वा शुगसि तमभिन्नोचेति 
दुष्कस्य चाऽ््रेस्य च सधाबुदरासयति। 

द्विष्म इत्यन्तः । शुष्क दर दिव्यवस्थितायाः संषौ प्र्िपति हृदयश्रम् । 

१ ग.घ. इ. ज. छ. म. ठउ.ढ. ण, च्च्यप्न। रग. घ.क्.ज, क्षर. मर.ठ६नन, 

ग्य्याप्री" |$ क. ख. ग, च. ट. ठ. ण. स्वाहेति। *ध. ङ. ज. स. म. दन्नचः(५ककष, 

ढ, श्रादरग्वस्याताः । ख. शरदव्यता० । ग, छ. ठ, ण, '्रोदम्यस्य ता ॥ 



४४४ सत्याषोाठषिरदितं पतसूर्- [४ वतुकपरभे-- 

यत्र चाऽ्रेमनुगतं तदुपोप्तषु । 
यत्राऽऽद्रमनुगतं प्राप्तं तदुपोप्तमाच्सदितमद्वासनयोम्यमिलर्थः } 

धाञ्नो धाञ्न इत्युपतिष्ठन्ते । 
नो मुशवेत्यन्तः । सरवैऽप्युपतिषठनते । 

सुमित्रा न इति भाजेयन्ते । 
द्विष इत्यन्तः । तर्दिमश्च।त्वहे वेत्यापस्तम्बः | 

एषाऽस्पेथिषीमदहीटयाहवनीये समिधोऽम्यादधति। 
भत्र मश्स्थकत्वादेकामेव पतमिघमम्यादधति प्रयेकं बहुत्वातमुे बहुच 

समिषाऽञ्नि नमस्यन्त उपयन्तीति श्रुतेरेकेकाभेव गृहीत्वा$ऽगलयकेकामिवाभ्या- 
दधते । | 

अपो अन्वचारिषमित्याहवनी यपुपतिष्ठन्त 
एवं पत्नी साहैपलयऽभ्याधायोपतिष्ठते । 

अश्र पयस्वा५ अञ्न भगममिति पंटिङ्गन नोहः सोमिकावथ्ये हि मचः 
पठ्यते विनियुज्यते च प्ाऽवश्टयप्रकृतिसतत्रोहप्रतिषेषाद्विकृताषपि नोह इत्युक्तमेव । 
स्पष्टम् । | । 

सवंपशुनामेष करपः । 

सर्वेषां पशुजन्धानां पाङ्को विधिरेष एव नायमतिदेशोऽपि तु सोमाद्धैः सङीर्णेऽ- 
ग्रीषोमीयप्तवनीयानां विधिरिति त्तो निष्कृष्टो निरूढेऽतिदेश्चप्राप्नो निरूढ एव 

क 

ध्याष्यातः । स सर्वेषां पमान ओपदेशिकाग्रीषोमीयादीनामितरेषामातिदेशिकः। एवं 
च निङ्ढो तोयप्राजापत्यावपि ये वैहोषिका मन््राः शाखान्तरीया इन्द्राञ्भिभ्यां 

छते क त्वा जुष्टमूपाकरोमील्यादयो निरूढे श्रयमाणास्तेऽग्जीषोमीयादौ पोर्यप्राजपरल्ययोरपि 
चातिदेशाद्ह्याः । तत्राञ्जीषोमीयाद्रयोऽपि निद्या से विकृतयः । अन्याध्वयेवे चेते 
प्रकृतयो निरूढो विकृतिः । उक्तमेतदशपूणेमाप्तपरकृतय इष्टिपशुवन्धास्ते स्वषमाणः 
पतामान्याद्धिकार इति येषां प्रयक्षाण्यङ्गानि तेषामन्ये विकार! ये त्वप्रत्यक्षाङ्गा इति। 

पशु; पातदहविकारः कारसामान्याह्। 
धदचपि माधूर्येण पताम्यमस्ि तरेव निणायकं न्यायमते तथाऽप्यद्रवणपाम्पेन 

सयेदोहविकारत्वमाशङ्कचमानमयिकेन काङपामान्येनं बाध्यते । प्रतःकछि हि 
्रातरदोहिश्य १शोभोतपत्ती समाने इति तदिकारतेन द दौ विकृतित्वम् । 

१६. ढ्, ज. क्ष. भ, इ, (निष्युपः। २ ख. प्राते नि । 



4१०१२ }] महादेवक्गतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४४५ 

परङ्केनान्यत्रापि न्यायमतिरिशति- 
तथाऽऽपमिक्षा । 

तस्यामुमयदाहपं सर्गेऽपि तस्या एक्वचनान्नोमयोहविषट नापि सचषटमेकं पयोषि- 
कारमाश्रद रोनान्मश्रव्े च जुषन्तां युज्ये पय इति पयग्दाम्रनैकतवतैव प्रहणादापिक्षा 
पथोविकारः । आगि्ला च प्रातरेव क्रियत इति तस्यामपि कालपताम्यमृक्तम् । 

आपरवेनद्राग्नयोस्तद्धिकरेषु चैतद विदतम् । 
अश्निष्टोमोक्थ्यपंस्थयोरेतो प्तवनीयो पशू तयोरतिकृतमन्पूनानतिरिकतमेतततश 

ध्निरूढ उक्तम् । तयोयां विकरनयसतेष्व(स्तास्व)पि तथा तयोः प्रद्यक्षधर्मत्वाद्न्येषां 
तत्समानां विकारत्वं प्रत्यक्षमनुपदिष्ट प्ुधमाणां पमोकरिणामङ्गपशतप्तामन्येन 
नैतयोर्विकरारत्वम् । 

अप्रीषामीये तद्विकारेषु चाऽऽश्ववालः प्रस्तर रेक्षवी 
तिरी काष्मयमयाः परिषयोऽधिक्राः पौतुदाखेभ्याऽ- 
ष्मा अमष्य वपाया मेदसः प्रेष्यापुष्मै पुरोडाश्रस्य 
म्ेष्यापुष्पा अदुष्य हविषः प्रेष्येति पशोर्देबते संप्रेष्यति। 

अभ्नीषे(मीय उपवप्तथीयः पशुप्तद्धिकरेष्वो पव्थ्येषु निरूढादभिकमाश्चवाहादिकं 
ततत पूवैमातिथ्यायामिष्टो कृतं यदेवाऽऽतिथ्यावर्हिस्तदञ्नीषोमीयस्येयादिनाग्रीषोमी- 
यायमेवोक्तमिति तदिकरेष्वपि तथैव न निरूढे प्तवनीये तद्धिकरिषु च प्रणयने 
पातुद्रवाः परिषियो न कर्प्मयैमयाणामेवाञ्जीषोमीये वचनेन प्राप्तत्वात् । प्रेषविशेषास्तु 
शाखान्तरेण त्यवस्यापिताप्ते निदे न पन्तीव्युक्तमनरेव ते तथेव शाज्ञान्तरास्सवनीये- 
प्वेषि न प्तन्तीत्येतदविकृतमित्यनेनोक्तम् । । 

दे सारस्त्यां हदिकारेषु च द्ादीएणमा- 
सिकः प्रचरणकरपः प्रचरणक्ररपः ॥ १७॥ 

इति सत्याषाददहिरण्यकेश्चिसूतरे चतुथंपशने पश्चपः पटर! ॥ ५ ॥ 

इति हिरण्यके शिसूते चतुथः प्रश्रः ॥ ४ ॥ 

अनयो मेघरावरुणव्यापार हल्यः । एवं चाभ्नीषोमीयस्य चतुर्ण पवनीयानां 

निरूदस्य च षष्ठस्य सर्पदप्रङृतित्वमुकतं मवति । नतु(ु) मीभापतकेरभरीषोमीयस्यैव 
त्परप्रङृतित्वमक्तं तत्रैव पदाषमाणां प्रलक्ान्नानादिति । अस्मच्छलायां होत्र 

१अ. क्ष. म. ठ. रेषणे" । 



४४६ सत्याषादविरयितं भौतसूज्र- [४ चतुथभश्रे-- 

पशोस्तु निरूदं प्रङृत्येवोक्तमञ्जन्ति स्वेति प्रक्षेन तदृहेनान्यपशुदु चोदकेनैव 
प्रप्नोति । न च तेषु प्रयक्षं विधानमस्ति । तसमत्मरत्यषाङ्गत्वादन्येषु नेमित्तिकका. 
मयेषु स्वतश्नपटष॒ निरूढो होत्र प्रयच्छत्ते(च्छति)षां प्रकृतिर्मवयेव । तथा तराऽऽष्व- 
यैवं वेशोषिकं वेदिमानादिकं चौपदशिकमेकं प्राप्यन्यिषु प्रयच्छरत्तथाऽद्षोम)प।दि 
य({)जध्वयवमातिषिष्टं प्राप्य तद्धिकृतेऽपि मवति नहि मिक्तो भिक्षुकाधाक्त स्ति 
न्यायात् । एवं च तच्रान्तमैतेषु पश्चुषु पादहयादद्चीपोमीयादय एव प्रकृतिश्तश्रापि 
व्यवस्थेपवप्थ्यं क्रियमाणानामन्चेषोमीय एव वनेषु क्रियमाणानामञ्नेयादयस्तश्राषि 
व्यवस्थाऽऽप्नयन्द्राञ्नयेश्तयेस्तुश्यत्वेऽपि पशपरोड।शधभमेदाद्यवस्था येषां ह्यन्नेय- 
पुराडाशविकाराः प्ुपरोडाश्ास्तेषामाभनेयः सवनीयः प्रकृतिरयषां तु ् िदेवत्यानां बहु 
देवत्यानां वा पञ्ापुराडाशशा रेन्द्राञ्मपरोड।शत्रिकारास्तषामेन्द्राम्म एव प्रकृतिः + येषा 
मनेकदेवतानामभ्नीषोमीय एव पुरोडाशः पशुपुरोडाशप्रकृतिस्तेऽप्य्नेयश्थेव प्तवनी 
यस्य विकारा अ मरेयवत्तषां कपारुषमेपतादशयात् । येषामेक्देवतानमिन्द्रा्नपुरोडाश- 
धर्मकः पर्ापुरोडाश्चास्तेषामैन्द्राम्ः प्वनीयः प्रकृतिनाऽञऽप्नेयो हविःप्तामान्यं बीय 
इत्युक्तमेव । ये त्वन्ये परस्वतीदेवताकाः सरस्वदेवताकासत प्रातिपरिकपाम्पेने ये च 
ङ्देवताकास्ते सीदेवतापराम्धेन सरस्वत्या मेष्याः सवनीयाया एव विकारा इति 
व्यवस्था । प्तवनीयानां चतुणोमञ्चषोमीयपहुङेवोपरिष्टधमत्वेन नाञ्नीषोमीयवि. 
कृतित्वं मीमां पकामिमतम् । कुतः । वतस्तेषां ज्योतिष्टोमपस्थान्तमैतानां भ्ोतिष्टो- 
भप्रकरणगतयस्तह्णे पदे शच्याविशिष्टत्वात् । नहि तंत्राश्ीषोमीयारीनां देवताविशचेषां 
विहिताः पतन्ति नव्रान्तरप्रकरणेन नियमो मवेत् । किं तु यदरग्जीषोमीयं पशुमारमत 
हतय्थवादादाहइपमन्ने दी्तितस्येति विपेर्हतुप्तमपगे प्रस्तावकाद्िषिरनुमीयते नतु तदि 
पिरस्मच्छातायां पाक्तादस्ति । तथा$$भ्ेयादीनामप्यनुवादादेव विषय उन्नीयन्ते | 
वाजपेये हि श्रयते - “अग्नेय पशुमाङमते । अभ्मिष्टोममेव तेनावरुन्धे । रेन्द्राप्न- 
नोक्थ्यम् । देन्द्ेण षोडरिनः स्तोत्रम् । सारस्वत्याऽतिर्रम् । भार्या बहतः 
स्तोध्रम् ” हृत्यथेवदेन वाजोयपददेवताविषिः परेण्निष्टोमादितस्यस्वम्नेयादि- 
पद्ाविधयोऽनुमीयन्तेऽतस्त॒ ते सर्वेऽपि पशत्रे हयविशेषेण स्वोतिष्टामे प्रपा 
अतस्तेषां स्वषामप्यवान्तरपरकरणं प्तमानमेव । तथा चात्यन्यानगामिल्यादिषा्नो 
धान्नो राजननित्यन्ता मश्राः प्रकरणे पठ्यमाना न कामपि प्शुदेवतां विशेषे. 
णामिरषते । तथा तद्भह्यणमपि वैष्णऽ्यचां हुत्वा यृपमित्यादि य द्विष्यात्तं 
ध्यायेच्छुवेवैनमपेयतीत्यन्तं युपदिविधानटदइयदरशोद्वाप्तनान्तं मानमेव न कमु 
देवतां विरोषेणेपदत्तेऽतो यावन्तो ज्येतिषटोमश्चवस्तावन्तः सर्वऽप्यविरेषादवान्तर- 

क 
~~ 

१. च. छ. ट, ्यादिःय।२्ख. ग. छ,.ठ. ण. धयोस्तुः। ३ क, च, ट, शस्व के 

न~ 



५व °पटकः १ अहारेव॑कूतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४५५४. 

प्रकरणिन एवेति कवेषामेपदेशिकमेवाऽऽष्वयवम् । उपाकरणमश्रारपस्तु निरूढाद- 
तिदिष्टास्तथा भरषविशेषा अपि रनद पारस्वत्यां भैत्रावरुणपषामावश्च शाश्नतरदिव । 
तथा शास्ान्तरवशात्मरेषविशेषनियमो बहिधिघतिप्रसरकार्मयैमयपरित्रिनियमोऽपि 
वथनादेवेत्युक्तम् । तस्मादश्जीषोमीयादयः पञ्चापि पोमे तश्रान्तगताना उ्यवस्थिता 
भृतयः । पोमे तच्छनबहिमूश्रनां तु निरूढ देन्द्रा्न एवेति । पञ्चाम पशवः प्रलय 
क्षषमणो हीत्रेण निरूदश्य विजत इतर आध्वभवेण वेशोषिकेण च होत्रमतिदेशा- 
स्तमानमेव प्राप्तमपि शाज्ञान्तरारैन्द्रे सारतया च भैन्नावरुणम्यापारप्रतिगन्पेनेव 
ज्यवस्थापितमित्यर्मतिप्रपङ्गेन । जेमिनीयेस्तु पञ्चपडूुपरकृतित्वमः शङ्क्य दूषितं 
न्यायेन तत्वस्मख्छ।से,पदेशसूचितन्पायव्यारूयाने सूत्रतात्प्यं दर्जितमतोऽ्प्पृ१ ऽ 
प्व प्रकारो ज्ञेयः 

न्यायापदेशयोः केविद्धिकल्पं बुवते न तत् । 
युक्तं न्यायोऽनुमानं तु श्रतितुस्यं कथं मवेत् ॥ 

इति सत्याषाददिरण्यकेशिसूत्रव्याख्यायां मष्ादेवदृतायां भरयोगवैजयन्त्यां 
चतुथे पश्चपशने पप; पटलः ॥ ५ ॥ 

इति दिरण्यकेशिसूञष्याख्यायां चतुथः प्रः ॥ ४ ॥ 
ररौ 

भथ पश्चमप्रक्ने प्रथमः परलः । 

[गिरी 

यद्यपि राजप्तये हि चातमास्यानि पठ्यन्ति तेषां हि दशेपणमासतो चातुमीस्यानीति 
नित्येष्वपि पाड उपलभ्यते स्मनावपि चातर्मास्यानि केव हीत्यादरौ तन्न तेषां राजसये 

पठितानामनत्र नित्यफच्वस्वानित्यान्यपील्यथः | 

अक्षय्य ९ ह पै सदतं चातुमास्ययानिनः । 

चातर्मासेर्बनते प तथा तस्य स॒कृतमक्षय्यफलत्वादक्षय्यं ह वै शब्दो श्चुतिगततरेव 

पठितो । हशब्दः प्रपिद्धमित्यर्ये । वैशब्दो ह्य्थः। तस्माशातुमास्येरवशषयं यष्टन्यमि 
त्य्ः। न चायेवादात्कटकस्पनेति वाच्यम् । पक्ष एतेषामम्याप्तस्य विधास्यमानत्वात् । 
न च काम्येष्वम्ापतोऽस्ि । भयं प्रयोगो नित्यानामेव काम्थप्रयोगस्याग्रे स्वयमेव 

वक्यमाणत्वात् । चतुर्षु चतुषु मास्यानीति धागानां गृहमेषीयत्रेयम्बकपरिचयाम्यां 

दुर्विहोमाम्यां सहितानां नामेयं यजतिचोदितस्वेन यागानां प्तमुदायस्य । तथा चतु. 

मस्थेभहये तैयन्तनारायणं प्रीणयानीति संकर्पः 1 भन्वारम्मणीयायमृतिगषरणम् । 



४४०८ शत्याषाढविरेवितं भोतसून्नं- (५ पमन 

तान्यारममानः फालान्यां पोणंमास्यां चेष्या बा 
पवस्य पर्वण ओपवसथ्येऽहनि पञ्चहोतारं मन 
साऽनुदुत्य सग्रह हुत्वाऽन्वारम्भणीयापिष्टि 
निवपति वैश्वानरं दादश्चकपाकठं पाजेन्यं चर् । 

तानीति बहुवचने नानापर्वसु क्रियमाणत्वेन फाल्गुन्यां पौणमास्यां वैज्यांभा 
पोमेमास्यामाछममानः । पूवस्य पर्वण इलन्वयः । पौणेमाप्तीव्रहणं प्रतिपतिवृस्यर् 
हुस्वा निवैपतीति सतमानरव्विक्त्वर्यापनार्भम् । श्निगणकरो वैश्वानरो द्रष्टम्यः । यारया- 
पुरोन॒काक्ययाविशिष्टाभिषानात् । तद्मादभ्नये वेश्वानराय ज॒ष्टमिलयादि पर्जन्यदेवताकं 
चरम् । पौणमापतं वचं पौणमापीप्मपि क्िथमाणत्वात्तचस्कार्त्ाच परतयेकमन्नि- 
प्रणयनम् । स्य्टमन्यत् । हिरण्यं वेश्वानरे पेन पाजेन्ये। दक्षिणा अङ्गेश्चामपि 
बवनात् । 

वेश्वदरेवेन यक्ष्य इति सकद्प्य - 

भराचीनपरवणे वैश्वदेवेन यजते। 
प्राचीनप्रवणता निवम्यत उरीचीनप्रवणताप्रागुरक्परवणताप्तमतास्वमि प्रतिप । 

तादशे दक्ते । विश देवा देवता यस्याः सा वेश्वदेव्यामिक्षा तस्याः शाखाहरणेन 
मुखतः प्रवृत्तत्वान्मुरूयत्वं बडीय इति सवेघ्य कमेप्मुदायस्येतयोपटक्षितस्य नामेयं 
वैश्वदेवमिति । तौम्यद्यावप्रथिव्ययोमारतामिक्षाम्यां पतमत्वादमेदकत्वान्न तन्नप्रयो- 
लकत्वमिति मुरुयत्वमेव बडीयः । ब्राह्मणे तु यद्विश्वे देवाः प्तमयजन्त॒तद्ैशवदेवस्य 
वैश्वरेवत्वमिति वा निवैचनम् । समुदायनामवेयस्य मुख्यत्वात्तक््ं त्वामावास्यमेव | 
भमिक्षायाः प्योकिकारत्वादित्युक्तमेव । 

उदृवप्तायानचदवस्ाय बा) 

गृहस्योऽन्यत्न गत्वा तेष्वेव वा प्राचीनप्रवणतां संपाद्य यजेत । भन्वारम्मणीया तु 
च = क, 0 ० 

प्राकृते एव विहारे । वेश्वदेवायेमेव प्राचीनप्रवणता तथेव विधानात् । 

अप्रराताऽनि प्रणीय । 
निल्यधार्यान्यस्य प्रणयने प्रपि तत्र धर्मवत्ता विधीयते । अनेरञनिप्रणयनस्याऽऽ. 

वृताऽचि प्रणीय तत्र पशावुक्तेऽचचिप्रणयने प्रणयनस्य भमीक्तद्रता विधिनेलर्थः | 
गाहेपल्यादधिप्रणयने पशुबन्धवद्रिति वैखानप्ताप्तम्बक्तेः । नोद्यतहोम इति च । 
अत्रैतावान्विरोषः--गाहैपत्येऽभ्निपरणयनानीत्यादि । यत्ते पावकेति च न होमः । पूर्वो 
यत्सज्न परो मवापीतिलिङ्गविरोषात् । 

१्,ज, पष, न, यजेत । 



११५८४: ] महादिवक्कृतवैजयन्तीदण ख्यासंमेतम् । ४४९ 

अगन्यायतन उणास्तेकां निधायोभ्नि प्रतिष्ठाप्य । 
भप्नेरावेता प्रतिष्ठाप्येप्यने१७यते । उक्तं वैखानतन-तद्ठदायतने प्रतिष्ठाप्येति । 

नोत्तरवेदिमुपवपतीतिं प्रतिषे षाचन्ञोत्पत्ती प्रतिषिद्ध सम॑प्रतिषिध्येेष्यक्तस्वात् । 
उत्तरे दिप्रतिेधात्तत्संस्काराथौ उ गघरभादयो युगलूपुगन्धितेननपौतुद्रवपरिषय) 
निवतेन्ते । वचनादृणास्तुकता व्रिधीये। नात्र समारोपः प्रयाणवत् । स्णानान्तरे 
हऽपि गन्तं पमारोषः स्यात्करात्वायनोक्ते. । तं परित्वा तेन बरिपर्यानात् । शद 

मर्ध धतुरम्थायतन इत्याद्युक्तम् । प्राकृत एवाऽऽयते मन्नेण प्रतिष्ठापनं प्रणीतोभ्न 
सेस्द।एकत्वीदन्यत्तवेमितः परं समच्रमर्चिपंस्क।रभृतं कतत्यम् । तदुक्त मारदाजेग- 
यदन्थदुंत्रवेदधा उपव्रपनतसतै क्रियत इति । अत एव पशुवन्धरिति नोक्तमुत्तरवदेर् 
मक्त | प्रणयनं प्रतिष्ठापनादि पमन वक्तमप्मरावृतेति वचनम् | अनन्तेऽपि प्रान. 
प्रवति यागो ह्नत्वात्कतेच्या । नित्यधार्यऽपरि मार्चीनप्ररणतां प्रषाद्याऽऽयतने केवह 
त॒ण्म। निधाने नान्यत्तदभ्निममपि 1 

असंःनन््ाधायाऽऽमिक्षायै वेश्वरेन्यै 
यंदरोहाम वर्सानपराकरोति । 

-आपावास्यतच््रस्यापनोथे प्राप्तानुवादः । आमित्ताये प्रयोज्नयिति धायरेहो 
यद्यति न प्रधानभूतं हत्रिरपि तु तत्पंम्काराथस्तथाऽपि त्र दोदधमाः सन्त्"वेत्युक्तम् 1 
लोकिकेन दघ्राऽऽमिक्षापक्तव्यावृत्यपं बोवायनोक्ततृष्णौपरायंदोहपक्षस्य च । विश्वनु 
ते देवाश्च विश्वे(श्व)देषासते देवता यस्या इति तद्धितोत्पत्तिः सता तथा पति कमधारय 
प्रत्ययो नत पदद्रयादिति वैयाकरणे निमेदना(९) तिश्चभ्यो दवेम्या वन्पान१।करोतीति 
युक्तं चैतत् । यदुक्तं वत्प्तानगाक्रोति श्ाखाहरणारिविधिनेत्यथैः । 

| सप्रदश्न सापिधन्यः। 
इध्मे काष्ठविवृद्धचथंमत्र वबनम् । 

रसनं बादैसरीन्कलापान्संनह्य ६५ पुनः सन्ति । 
प्रसूनं प्रपत्रयुक्तं पुध्मितमिति यावत् । टनप्ररूढमिति केचित् । त्रीन्कलापात्नि- 

धनान्यपि जीण्येव कतेऽपरानि । एककस्य व। निधनस्य शुस्वे संनद्येकथ। तनष्यति 1 

| एवपमिध्पम् । 
प्रसूनमित्यप्यतिदिश्नित केचित् | प्रसूनवक्षस्योक्तर्येऽमर्माहरति । त्रयाविरशनि- 

धेत्यूहः । 
पर्वाक्तं प्वष्टयति- 

~~ = न न क दि 1 [क "त 

१, २. द. "न्कृपाला-6' । २2. रन्कपाटान्नि। 



४९५० संत्याषाहविरखितं भौतयन्चै-- (५ पमप्रने- 

| पन! सेनहने धपः 
मश््रा्या षमा अङ्गानि प्नःतनहन एवेत्वर्षः | 

| पात्रसभ्सादनकाले यथार्थं पानानि प्रयुनक्ति 
जदं दे चोपभतौ पृषदास्यधानी द्ितीयां 
भ्रुवां दे आञ्यस्थारयो दषिधानीं हितीयां 
पाक्षं बाजिनपात्रर खच चपमं षा । 

सायवेदोहस्याऽऽ्वृता सावदोहस्तदन्तानि कमणि कृत्वा श्वोमूने कमेगे वमि. 
त्यादि । हतः पात्रपत्तादनकारस्तस्मिन्नागत इत्यथः । वमु वोस्तृष्णीमेव तेमार्मः । 
भुहशढ्रप्रयगद्वि्रेवस्य पौमेमास्यामेव विषानात् । पूेद्॒रन्वाघानारिकमुक्तं भवति, 
तर्श्ष्टमेवो ्तमापस्तम्बीलानपताम्यां सायंदोहं दोहयति तांनाथ्यवरिति च श्वोमृत 
इत्यादि च । श्वष्टमन्यत् । प्ायमश्चिहोत्र यवा कुन्ति तुच्छेषणमातश्वनाथैमित्या- 
द्विकं पतानास्यवदेतद्याजमने वक्ष्यते | 

निर्वपणकाल आत्ेयमष्टाकपाकं निवपति सौम्यं 
वर५ सावित्रं दादश्रकपरट सारस्वत 
धरं पोष्णं चर्मेतानि पञ्च॒ संचराणि । 

` एतानि हवीषि वरुगप्रघाप्रमाक्मधद्ानापीरीयपवेपत सवरन्तीति वक्ष्यति 
देशेन विदहितान्येव गच्छन्तितयेतदितिकतैन्यताकानि । एतद्त्राह्मणान्पेव प्च हवी 
वति भुतेः। 

मारुत५ सप्तकपालं वेन्वदेवीमापिकां 
पाषापृथि्यपेककपारपएत्तरेषु पर्वसु 
साविन्रपष्टाकपारपके सपाप्रनन्ति । 

आमिक्षां निवेदेदित्यपि तेजध्यते । पयस्यां नितयेरिति वचनात् । ननु निवि 
नास्तीति चेत्सत्यं, यथाऽन्यन्र निवपतिना यागेञतवत्तीयते तथाऽऽमिक्षायामं करोती. 
र्पथेः । एवमात्नेवयागमित्याद्यपि ज्ञेयम् । सावित्रं वरुणपपतादिषु सर्वेषां हविषामन्ते। 

निष्फटीकृतेषु विभागमन्नण पोष्ण- 
पच्छ सह परादाहइयः विनष्टि। 

वोष्णस्यतिकतव्यता शालान्तरेऽन्न दिता प्ता चरेत्वस्यापनार्यं पू्षमुक्ताञत्र 
रतिया प्रष्यायत इति न पुनरुक्तम् । 

प्रातर्दोहस्वाऽऽहता भातर्दहं दोहयति तपर 
श्रातदोहि सायदोहमानयत्यामिक्षां करोति 

सी 2 ग पष 

१८ शद्त्याद्यानाः २, ट. "तिप्राप्ठा व्याद्याः। 



१प्र०१दडः ] महादेवक्कुतेवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४५१ 

सश्हतापन्यस्मिन्पात्र उदुत्य बाजिनेनोपसिस्य 
भरङ्ञातां निधायाक्करे षाजिनश्नेषं निदधाति।॥१॥ 

मारतान्तानि कपालान्युपधाय प्रातदोहस्याऽऽतवरृता तरत्सापाकरणादिविधिना प्रात 
दोहं दोहवति तमत्त प्रानरहे दमये पायरोहं दधिकृतमानयति । तेन क्मणाऽऽ- 
भिक्षा करोति । पहतं घनीमूतामन्वसिन्पात्र उद्धत्य या संहता पताऽऽमिन्षा यदू 
तद्ध निनमिस्युक्तं मवति । तयेतऽऽपस्तम्नवेखानततमरदवाजारिभिरुक्तम् । भन्यसमि- 
पत्रे तां कुम्भात उद्त्यान्यस्मिन्वानिनमित्यथोदन्यसमिन्पात्रे वाजिनमिति पेवानपतः। 
्ेरितिं मारद्वाजापष्ाम्नो । वानिनेकदेयेनाऽऽमिन्तामुपमिच्य प्रज्ञातां निषाय वाजि- 

त्रके शमप्युत्करे निदषापि । अर्वबोद्धरणनिपेचनं मारद्राजेनो क्तम् । तथा कत्वेकक- 
पाषटमुपदषाति । अथवोत्करे वाजिनरेपृ निदधातीति वचनात् । उद्वाप्तनकार एषेदम।- 
मितां कृसैककपाटमुपवाय तत उद्वाप्तनकाठेऽन्थस्िन्पात्र इत्यादि । तयेवाऽऽपस्त - 
म्बोखानपताम्पाममिषानात् । श्रतिपाठमनुमृत्योक्तमङ्गनातं क्रमस्तु पाम्यैन केष 
हति न दोषः। दश्यते शान्यश्रापि चष।ठश्य करणकाछ एव युपम्रे प्रतिमोचन 
भप्युचम् । 

सेयुतानां पिष्टानां विभागपन्रेण पौष्ण. 
पपच्छिथ चरकरेन भपयति । 

कृतथ्याषूयानम् । मदन्तीनां कृतक्रार्यत्वास्पाकायमन्येवोदकं ग्राह्यम् । 
उत्तरं परिप्राहं परिश्रय सेमेषेण प्रतिपद्यत अ।अ्येन 
दध्र चोदेति स्मषध्यान्त् सनपति। 

पशौ कृतव्यारानम् । अत्रोत्करे वेदिषभी ह्युक्तम् । 
फार्गुन्यां यथा पशाेवं पृषदाञ्य शृहाति। 

पशुवदिति वक्तव्ये गुरुनिर्दशेनोकतं यथा पशो श्रुत्या विहितेमेवमेव शुन्या 
विहितं नत्वतिदेश इति । 

चैश्यां तु द्विराउपस्योपस्ती्यं दिर्दभिः 
गहात्वा सददाञ्यनाभिषास्यति। 

तत्र संमृष्टं पश्चगृहीतमुक्तमत्र पुनर्दिराज्येनपस्तीर्ये्यादिना दध्न एष हविषटमा- 
स्यस्थोवस्तरणामिषःरणाथत्वमिति तत्तु पूगेक्तिन विरुध्यते पएषर।जयेनानूयाजान्यन- 

तीति श्रुनेरविरिष्टत्ादूष्नाऽनूयाज हृत्यनमिधानाच्च । तस्मादुपस्तरणामिषारणशग्द्रौ 
भ्यारूयेयो । भाजयस्येति कमेष्ठी । तेनाऽऽउवमुप्तोरयेलयमर्भो मवति पृषदाउयषान्पा. 
माऽयमुपस्तेरणं न सैकारकं तस्कयेत्वत्तत्रेलर्थहिपमि गृह्णति वते प्रातर्दोह इति. 
वदृषिकरणस्यापि. सेरकारो मवलयाञ्यश्य । तपाचोपस्तीर्णमाज्यं द्विरपि्रहणेन् 



४५२ उत्याषाठविरावितं भौतसू्- [९ पश्म्धभ- 

स्कृत्य तुतीयानिर्ि्टेनाऽऽज्येनामिकषारणेन सेस्छृतस्याऽऽग्यस्थैवर स्कारः । खं 
मनति निषाय श्रुतिरेव परठिताऽऽज्यस्योपस्तोर्यति तथाऽऽज्येनामि्रयतीति च । ततस्तु 
पश्चनिर्मन्रगृह ति । 

उद्रासनप्रशनीनि कपाणि प्रतिपच्ते । 
मल्तमृद्रास्वाऽऽमिक्तामुद्रा्तयति। 

अन्यास्मिन्पात्र एककपालपृद्रास्य प्रमुतेन 
सपिषाऽऽग्पानीयाऽऽविष्वृष्ठं करोति। 

अप्लाष्लो किकेनाभिदूर्व पात्रे यथा पुरोडाश आविलं प्रकटममशनं एषठ यध्येत्रि 
तय! । अटकरणकाछ इत्यापस्तम्बः । 

ठ्याहतिमिर्दषी शूयासादयति तथा संवत्सरे ! 
हवी ५मीत्युक्तत्वाद्वाजिनं तृष्णीमेवोतेकरे तथा संवत्सरे ऽतीते व्याहृतिमिरेक हक्षबि 

चातम।स्येष्वाप्नादयेत् । एतदम्धस्त चातुमास्यविषयम् । 
निमेन्स्वस्याऽऽवृता निमेन्थ्मेन प्रचरति 1 

गताम् | 
वेदं निधाय सापिधेनीभ्यः समेष्यति + 

करमानुवाद उत्तरविभित्प्तया । 

नष षयाजान्यजति चतुर्थ समानीयाष्मे सवे र सपषानयते)) 
कृत्याखूयान पशौ नवमो ऽन्त्यव्रकारः। प्तमिधो यजेति प्रथमं यन यनेत्युत्तरान् । 

. स्॑त्रोपाश्शु साचित्रककपारयोदवता यजति । 
अत्रान्यत्र च य॒त्र यत्रेन । स्पष्ठमन्यत् | 

कृत्लमेककपालमवदायाऽऽक्यपनप- 
| येस्यञच प्रतिष्टितमपयां वतं पऽनहोति । 

आशयेनेवोपस्तरणं सर्वमवद्ायेपरि पूरितमाञ्यं ते वयित्वर्मुखं ९१६; प्रतिष्ठिते 
प्रसेपोत्तरकाठे यथा हूत एव ॒0षेत्तथाऽपयोवतेयन्ुतानम ङ्षैञनुहोति । भारायमेव 
पुरस्तादुषरेष्टाच प्रक्षिपति । 

यदि हुतः पयावर्तेत बरे दत्ते सुबोऽपरेण करपये- 
त्मल्यादाय शषा पृनज्हुान्न पाणिनेटयेङेषाम् । 

आध्ययेवे वृरे दत्ते सुचोऽगरेण स्मे कुयोद्धप्तेन कवाऽवदाय पुनजुहु यास्म, केः 
केषं पनरोमि जश्रावणादिना । 

१ यख, म्, घ.ङ. ज. स, न.ठ.द.ढ, ण. शहतीभि। 



११ ०पटटः } महदेव्रकृतकेनयन्तीच्यारूयसमेतम् । ४५४ 

मधुश्च माधवकेति . चतुभिपोसनाप्रभिरककपाल- 
मभिज्ञहाति मधवे स्राह्य माधवाय स्वाहेति बा। 

मेश्रान्ते स्वाहाकारः । श्चालन्तरीयाः स्वाह्याकारान्ता एत्र परठतः । -माप्तनाममि 
रि्ागमिभिस्तेन फद्गुनीपूणमाते दीपनेरन्मुखं वा एतत्तेदत्सरस्येति चित्रपूर्भस्ा ते 
दीकषरन्मुखं ब। एतत्ंवत्रप्येत्युमयनत्र सेवत्परपवृततिदशौनान्पध्दितैक्ताः काषमुतं 
चेध्रं व।ऽऽरभ्य ज्ञेयाः| 

षर्ाञ्येन नवान्याजान्यनति ॥२॥ 
पशा कृत्यारूयानम् । देवान्यजेति प्रथमम् । यज यनेत्य॒त्तरान् | भ्रयन्न॑व एर. 

कस्य विक।र।'इति याजमाने वक्ष्यति । प्रथमाष्टमनवमानां प्रङृतत्वहितीयादरयः 
कमेण त्रयाणां विकारा द्रौ दवेकैकप्य मान््रवार्णकयो देवताः। देक्तापदाना ` ष॑ष्ठय. 
नतानामन्तेऽहं देवयज्ययेल्यादि यधाप्रकृतिविकारं ज्ञेयम् ।  _ ` 

सव्रत्सरीणार स्वस्तिमाशास्ते दिव्य धामाऽऽङ्नास्त् 
इति सूकतवाकस्याऽऽशीष्ु होतऽतुषतेयतिं 

वेशोषिकमिदं रिव्यं धामाऽऽशास्त इत्येतस्मासपूवै॑सेवत्सरीगार स्वह्तिमाशास्त 
इति हेन ऽनवतैयति दिव्यमित्यनवृत्तं करोति । 

प्रहूतेषु परिधिषु सभ्सरक्रिणभिदटुत्य वाजिनेन प्रचरति.। 
यत्र पार् परप्रहरण तत्र प्स्रवणामेहम इन वक्तमक्त प्रहटते।ष्वत्याद्रि । तेन 

प्रहत्य पर्थं ञ्जहौतीति वाजितबराह्मणेन न विरोधः | पतमिद्धोम्यं प्रहरणाङ्गत्वादि- 
स्यथेः । वाजिनयागस्यत्न कछ इव्यथः | 

वाजिनपात्र उपस्तीय बाहपि विषिन्बन्वा- 
जिंनं॑ गृहणाति पूरयित्वा नाभिषारयति। 

उत्कर आादिते तप्सात्पात्रात्स्ु)ण गृहपति विक् चन्स्कन्द् यन्बाहिषीति चैला 

नपतः । भन्त्रदीत्यापरस्तम्बः । तेन वाजिनपात्रेऽन्तर्वेदि स्थिते परयतीत्यनेनाक्तं नाक 
दानपर्मं इति पाश्नप्रणे यवद्धवति दावदूगृहाति । अन्न श्राजमानं पशवहोता । 

वानिभ्याऽनुद्ूहि वाजिनो यजति समेष्यति, 
यथामम् । 

उध्वेशुराखीनो होताऽनवानं यजति । 
उध्वैनानुनं पातितेनानुः'। तिष्ठतोष्वजुत्वं मा मूदित्याप्तीन इत्युक्तम् । पवेत्र 

हौत्रकमैरुथापनं यावर त्रामिधापेणाऽऽधप्वकाण्डपितत्वाद््र व्यार्पानं तेः इत. 
मित्युक्तं न विस्मरणीयम् । भनुच्छरृपन्यनति यास्यापुरोनूवाक्ययोरपवे विराम. 
कूतवेत्यथः | 



४५४ सत्याषाहदिरयितं भौतसुत्॑- ( ̂  पमभ-- 

वषट्ते विषिखयमानया ज्जहाति। 
विविश्यमानया सु बोपडसणं चमपघ्यपि । चमतेन सूचा वा ल्लावयञ्नुहोतीति 

वेखानतः । वाजिभ्य इदम् । वाजिनामहं देवयञ्वयेन्दियावी भूयां जमानमिति षा 

दपिविकारप्वात् | अनुवषट्कृते तु सिवष्टकृद्याजमानं न भवत्विति त्रयाणां ह वै 
हविषां सिष्टङृते न पतमवद्यन्ति सोमस्य षमेस्य वाजिनस्थेलय(पस्तम्बक्तश्ुतेः । 

वाजिनस्याप्रे वीदीत्यनुयनति। 
प्रवदेव याजमानम् । अन्जय हदम् । वाजिनामहं दष °| 

वाजिनोदेकेण दिश्चः प्रगियनति यथा वसादहापीद्ररकृण | 
नायमतिरेशः प्मानश्रुतित्वेन दरितमिति गुरुनिरेशेनोक्तम् । 

सथुषहय सर्वे वाजिनं भक्तवन्त्यन्योन्यसिमिङ्पहत्रमि- 
छन्त उपहयस्रेत्यापत्रण उपदन इति प्रतिवचनः। 

जआमन्मणप्रतिवचनाम्वामन्योन्यस्मिन्ुपहवमिच्छन्तः कुन्तो बाजिनमुपहूयानु- 
ज्ञाप्य वाजिनं मक्षयन्तीस्यर्थः । शेषमिति मरद्ाजापस्तम्बो । तन्नष्टम् | वाजिनमिति 
निरदेशादुत्करस्थमेव । मश इति देषः । कमनामवेयेनत्यापस्तभ्बः । तेन होतरपहय- 
सत्येवमन्येषामामनश्रणं ब्रह्मतनघवरयोऽप्रीचनमानेत्यादि स्वन्यतिरेकेण त्ेयम् । करमोऽ- 

प्ययमेव मारहनिनोक्तः । प्रतिव बनमुषहून हृध्येतावतष । उपहूतोऽनुज्ञात ह्यर्थः । 

षाजिनां भक्षो अव्रत बाजो अस्पात्तः सिक्तपपतं 
वलाय। सन इद्र इृद्िषं दरविणं दधतु मा रिषाष 
वाजिनं भक्तयन्वस्तस्य ते दाजिन्वानिभिरभक्षं डृतस्य 
भरभुपत ठउपदतस्योपदृूत। भक्षयामीति भक्षयन्ति । 

प्रष्वेकं भनः। 

1 

यजमानः प्रथम उस्तमो षा। 
मक्षयत्तीति शेषः । प्रथम इत्यत्र तमारभ्योपहवोऽन्येषाम् । 

श्ोमृते पणमीसेनेष्टेदवसायानुद्वसाय बा। 
प्रतिपदि बौ्णमापेनेष्टा ततो गहेम्योऽन्यत्र तेष्वेव वा वक्ष्यमाणं करैव्यम् । 

भसूना देबेन सवित्रा देव्या आप उन्दन्तु 
दी्युस्वाय वचस इति शिरो ऽभ्युनाति । 

मश्नहिङ्गादद्चिरन्दन्ति छे इयन्तीलय्थो ऽवगम्यते । तत ॒उद्िधातोः भन्विकरण- 
स्थस्यैतद्रपममिपुषैश्यःम्युनततीति । 

"नयग पर 

१६, ६, अ, धष. न, इ, "मास्वेश्वो? | 



शद्विशप्रटः ]} महात्रेवकृतवैजयम्तीष्यास्यासमेतम् । ४५६ 

ऋतमेद परपेएशृते नास्येति किं षनते सथुद्र आदित 
ऋते भूमिरियर शिताऽप्रिस्तिरेन शोचिषा 
तप आक्रान्तपृष्णिहा क्िरस्तपस्याहितं वैश्वानरस्य 
तेजसर्तेनास्य निबतेये सत्येन परिदतेये तपसाऽ- 
स्यालृषतेये हिवेनास्पोपवरतये श्रग्मेनास्याभिदर्तय 
इति त्रेण्या श्चररयेशुशदाक्या वा केशान्विनायन्। 

श्रीणि श्वेतानि यस्यां ता तया शढषटी मृगविशेषो येन बिः सशरीराष्टृ्ाकदिः 
पिच्डेविमुकतेः प्राणिनो विध्यन्ते तच्छरहाकारोऽवयवोऽपि शरठी तादृश्यषुषत्रान्तः. 
शाक्या वा शिरोगतन्केशान्विनायन्विनीतान्नन्रान्डवन्। 

रोदेन करेणोदुम्बरेण केश्वाभिगतेयति । 
ूर्ोक्तमश्रेण निवतेनरिङ्गेन निवर्तयति तृष्णीं विनायन्निवरनं छेदनं कतिषयान।- 

मेषान त्वमिति विकरपदरशंनात् । दोहं कायं तस्य विकरिण क्षुरेण ताश्नयुक्तेन 
ोहितायतेन निवतैयत इति श्रतेः । रोहिते ताम्र तेन युक्तमायप्तमिति श्रुलय्थः। 
हतमिति याजमानम् । 

वपति दमभणि से बा बापयते॥ १॥ 
इति सस्याषाठहिरण्यकेशिसूत्रे पथ्चमपरभने प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 

वपति वापयतीतिश्रतिद्वयगतोऽनूदितो न मिन्ञारथो नापि परमैपदत्मनेपदगि- 
श्योगेरन्यो ऽर्यो ऽभिधीयते । शक्तोऽध्वथुरेवाशक्तौ नापिते वपति । 

हति दिरण्यकरेकषिसृज्रव्यास्यायां महादेवहृतायां पयोगवैजयन्लयां पञ्चमे 
चातुमास्यपश्ने प्रथमः पटलः ॥ १॥ 

इति वैश्वदेवपर्व । 

अथ पञ्चम्रश्ने द्वितीयः परः । 

तत्यतुषुं मासेष्वाषाढ्यां श्रावण्यां वा बरूणपार्य जते । 
आरम्भानुप्तारेण न्यवस्थया विकदमः। चतुप्यव मापषु व्यतीतेषु वरण उत्तर 

विहार आमिक्षाया देवता दक्षिणे मरुनस्त एव प्रकृष्टो घातो येषामिति करम्भमाक्त्वेन 
प्रवाप्तशठरेनाक्ताः । प्रघास्यान्हवामह इति मन्रटिङ्ग! च । ताभ्यां देवताम्यामुमयवि. 
हारगतक॥पुद।ये। रक्िनस्तदेव नामप्े4ं जेमम् । 
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तरौ वैन्वदेवेनं कपी ध्यास्यति । 
यथा शश्वदेव परस्धाधनरििषिरेवमश्रपि पाबदोहन्तं एतदाह गान्येष पश्च 

ह्विध्पीति बाहर्णैनातिरिरशं व्यसवो शरशवरवकमेणो यः करटः तम्रेव एतत्त . 
दतिरेशेनेलर्थः । तिरी विणपरषािड्तगोनां कमणां पूर पमूरायमश्रं वाच्यमियेह- 
वचनमक्रोवूनावय्वौः" पमुदयिनः पपत बहुवचनान्तदेवतापरर्कष्या. इति बहूव्नम् । 

वततायानुदवपायेतिं पृषैवद्धिफरेनं । 
द्वावाहवनीयावुभयत्राऽऽवापः दछत्सरपुत्तरे 
विहारे त्रं क्रियते वथा दक्षिणे । 

आहवनीय एक एवाऽऽध।नन पाधिन इति त्व् द्विस्थानवस्थित्या द्वित्रमाह् । 

तिनाजस्ते प्रणयनं विम्य स्थापनम् । उत्तरदिसनत्पस्काराश्च न स्यः | नचाऽऽहवनी. 
धवेद्धि तीयं इति वाच्यम् । एकलव प्रातिप।देकनामव।मृख्यत्वाव्रगपेः । प्रणयनकाठे 

प्रणयत्त इति शषः | जआहवेनायात्त प्रणयनप्रशचे द मावरिप्रज्तया5ऽहवनायवरमुप1१¶ | 
अत्र प्रदशनं विहारद्रयकरेणेहेतूवर्यपिनाथंम् । उमयत्रऽऽवाप उमयेराहवनीययोरा ध 
वापः प्रथानयागो धस्िन्कर्मणि तत्तथा तादशं कृत्तं पाङ्गप॒त्तरे विहरे वचर 
कृते त्यथः । नह्यत्र विहारदयमस्ति ` घरतास्यायतनानिं शौदविहारः । नह्युभयम् 
भयत्न ,प्ाकल्येनासि । तस्मान्मु्यं गाह पत्यमवदर्ग््येकविहार -एवो तरदक्षिणातैः 
पम्गाम्यां विहारद्रयं वाच्यम्| न च गाहंपत्यस्यामे कृत एक उत्तरो मवति । कस्मा. 
दत्र इति ज्ञातुमशक्यत्वादक्षिणविहारस्याद्यापि स्यानानिर्देश्ात्परस्परापत्तेश्च । 
तस्माद्विहारमागो विहार तादृशमेव दक्षिणे विडइ।र इत्यत्रापि संवध्यते । यः प्रधान. 
(यापि पाऽङ्गानां सदेश्चः पर कति द्वयोः प्रधानानां क्रियमाणत्वाद्मेदेशकतमः। 
दमयत्राध्यङ्कानिं क॑तव्यानीलयथः। उभयत्र दक्षिण उत्तरे प्रक्रमयेते इति वक्तभ्मरे 
था दक्षिण इति निर्दशो येनाध्वयुक्रोनैव त्रेषादििना तन्त्रेण पिद्धिन्तत्रोमयत्र मा 
दिति वक्तु पादश्यमतिदिष्टम् । 

अध्वयुगहैपलयसयुक्तानि । 
कम।णीति शेषः । उभयोरपि विहारयो्गाहपयस्येकलत्वात्कतृमेरेऽपि वचनात- 

नीष्ठयाजा अपील्ययः | परार्थान्पेकेनेति न्थायात्साथारणानीति वक्ष्वमाणत्व।दन्वाधान- 
रिस्तरणे तु सकृदेव करतव्ये ते मुर्यत्वादध्वयुणेति प्राति सूत्ररम्मप्तामथ्योसत्नीपत- 
नाः सेपत्मीयहोमश्चः | तद्यष्वयरगाहिपल ईयेवास्तु तच््रमित्यनुवतेनीयमिति चेन्न | 
पारोपधानादि प्व च प्राष्ुयात्तम्मा सूद्रिति । तडि पत्नतयानपतंपत्नीयमेतरम(वाभ्ु 
केम क्षानभोरवमिति `चेत्, उच्यये-प्यक्तवचनेन यानि तैय॒क्तानि तान्यपि जैमिनि 
याथविर्।धे सत्यपि वचनस्य वीयस्तवात्पलनीप्यानाद्यान्यप्यघ्व्रयुरव कया 
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स्थुक्तं वचनं वाजत्तनेयिनामथेष्नियरेव प्रतिषरेत्य पल्नीः सेयानयत्यगास्त ९३ प्रति 
प्रस्थातेति । सपत्नीयमवि परत्नत पाजम्रहभेन गृष्यते । गरद्वाजोऽपि-अध्वयरेव प्त्ी 
स नयतीति । न्यायमकाश्रयमेना5ऽपस्तम्बेनोक्तमुमश्ेः पत्तरतयाना इति । 

थानि साधारणानि) 
पाधारणान्येकूपाणि प्तावारणपदाथस्य दरन्यीवि तनि चाघ्तशुरेव । तानि ¶ 

प्रिगिमितनि काल्व।यनेन-प्रणीतापत्नोततनहनािनन्यनाभ्ुतप्रतयाश्रुत षय जमा -बचन- 
होतृषदनवरणप्रारित्राङ्दिपवे।ञ्जनावान्नरेडामागापरागन्यबमथान प्रतिप्रस्थतिति । तत्र 
मन्प्रनाभिपरा ह मावभूषास्तु वचनादृन्य मरिमव्रारिति व्यारूयानममियुङः । 

वच्रमङ्कानां दात्र तदष्ययुः सेप्रष्यति। 

दशोऽधिकः पूतरेध्यपि ्रहणायसनाभेवन्यानि प्ताधारणानि ततर पङृत्कतोनोमय . 
वदार्थ{रकारस्तन््रम् । भङ्गानां होतुः कमे तत्रे सक्ररेव ्रिम्रात् । अङ्गेति प्रथान- 
होत्रव्यावृत्तय्े तत्र याज्यायन्यत्वादकषभवात्तच्स्य । तदधधोव तैप्रेष्यति ने प्रति. 
प्रस्थाता । प्रधानं प्रतिप्रस्याताऽपि | यः प्रैषाहूतपतस्कारस्तस्ये कस्यैव तत्करार्यमप्येक 
मेवात्तप्य प्रेषस्य कृतत्वात्रान्येन कृतप्यापेन्ता । प्रथानामिह्लात्युत्पादन।मं तश्रम ङ्का 
नाभित्युक्त तत्र कममवष्थर्ेवताप्रकाशपरोनुवाक्यायाञ्ययोः प्रतिपरष्यातेव । 

एकबद बिषंगुक्छानि । 
भश्चिराहवनीयः। ततपयुक्तानि वाचकानि एकपरानि प्रवाच्छन्यानःति शषः। शङ 

ए़!ऽभेः प्रतिपाद्यत्वेन विद्यते यसिमिन्कमणि तत्तथा, कृतव्रिरोपग नपुंमकटिङ्ग, 
हात्र तनच्रण प्रेषो यत्न प्राप्तप्तत्रास्नथे प्रणीयमानायानघ्नरीत्यत्राचिदरयत्रिषत्व 
यामिपानाखायिम्यामेति प्राप्त उक्तमेकवदििति । एक एव्राप्यत्रस्युक्त तप्य ब 
द्विस्थानावस्थितसेऽप्ये कत्वमेवेत्यथः । 

पयायमृतान्यवि तद्वाचकाति पतैनेक्त्वय॒क्तानि भेषाण्पाद - 

सामियनीष्वप्नि्रणयनेऽभ्निसंमाजने च । 

प्रथम उदाहरये प्रङ्गाद्धोत्रतन्रे चाप्नीपमात्रे प्रतीयम्। एकवदिति त्रयसाध।रणे 
प्रणयनोदाहरणस्य प्राथम्येऽपि भरद्वानेदाहतस्याभिम्यां पतपिध्यमानाम्परमनुबरहीत्ये- 

वमञ्भिततमानेन इत्यस्याऽऽ६। युद्धि्यस्य निरकरणतया प्रथममुराद्नम् । न्यायसूत्र 

मिदम् । तेन स्पमितेनीषिितिवचनात्सामिमेनीविषये स्रवत्र । तत्र ननमृहरिि 
प्रतिवेधोऽप्यनुगृहीतः । प्रवो वाजा इत्यादावञ्निषदं नोद्य द्विवचनः्तत्वनेत्यपि | 

याजमनि च समिद्धो अधिरित्यादो बेदाहरणत्वम् । द्विती योदाहरगे ऽपर प्रणीयमानायं 
भको कहि कि --~ --- ~> ज "तिका किति ज कअम 

१ख.ग ठ. ड ण.न चेवमु । 
५८ 
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प्र देवं देव्या हत्याहातित्यपि ज्ञेयम् । नवाभने वाजभिदित्यत्रा 
सङत्करतैमश्षक्यत्वात् । प्रदे शमदरान्मश्राषृत्तिश्च । 

उभो ब्रह्माणपापन्रयेते द्विषहष्याऽतनानाति। 

उमावध्वर्युपरतिप्रस्यतायै ब्रह्मन्परोक्षिष्यामीत्येवेप्रकरेण । अन्रायमाशयः-यथपि 
बरह्माऽघ्वयमाऽऽमन्नित उमावपि प्रततवेनानुनानाति तथाऽपि अष्वेयुः कथं मविष्य- 

त्किथाकतारं प्रलङ्काश्चावणमेकमेव प्रयत्वेनोपस्थापयेत पृरुमैकवननेन । तत्र 
प्रोकेलेव प्रप्तवः स्यादुमयोने स्यात् । अथ परोत्िष्यात्र हइयेवमामन्रयेते तथाच 
चाहं वेत्यावां प्रोिष्याव इवेव स्ात्त्रास्मद्यपरे समानाविकरणे स्थानिन्पय्युत्तम- 
पुरूपमिधानम् । तत्र द्विवचनेन सरोरौनां यत्परं तच्छिष्पन इति पतंचतर(रक्व)ल- 
कत्वेन द्वयोरमिधानेऽमि परस्मिन््रसयक्तवमारोप्पोत्तमपुरूषद्रिवचनप्रयोर्ग कुर्यात् । 
यच्च [5 ऽहुरन्यऽपि प्रयक्रत्वेन वक्तु न शाके तम्मामुहमनेव प्र्यक्तवेन सं छमा 
त्मानममिदधात्येकवचनेन । तनश्च नेह)ऽपिं । वैरिकेतेव प्रेनाऽऽमचगमतिं तिष्य. 
तीति दावम ब्रह्माणमामन््रमेते । द्विवद्रद्याऽन् नानाति । प्रणयते यतं देवता वर्धयत. 
मेता °घत्तमिवयादिदधनामनव युगपत्कि१५।रमवप्पनुजानाि । पतमानन्यायानामुप्रटक्तण- 
मंतत् । [सवप्प्यासाते तेतरमनम् । अगतम् । 

प्राप्तिरिति उमयत्र 

यत्राग्नी प्रणेष्यन्तौ भवतस्तपिपिरेश सपे प्राची 
पदी कुरुता यङ्ग +न उयदङ्गुलेन चतुरड्गरेन 
पथपात्रेण षा भ्रोण्यर्मेष्वसमिने भवतः । 

परटिमाष्येदानीं चैश्वरेवाद्विरेषमाह माहुपदयात्पवेवेवाच्चित्रणयने प्रातिञयवादः 
प्रगयनफ़े यत्र देरीऽष्टःदिधक्रपेषर मध्ये चन प्रमाणेनभ्नी प्रणेष्यव्र इप्येवरकृनपं- 

कस्पो स्याता तेन मानेन तिन्देशे ते देरममिव्यष्पय वेरी कुरू हृति प्बन्धः। 
। + 

नद्य कसिमिररेरं वेरिदयं क शक्यम् । तथा प्रणयनं प्राजीनेत्रातिरेयेन प्रप्तिं तन्न 
मर्थ धमवति द्रयोराहवनीवयोरेकत्र तस्मान्मृङगद्रारैप्यात्माचीन एकस्मिन्नेव देशे 
तरिमगो कृत्वा ययाप्मवं वरेरी कुरतः । न चेक एव मृषमो ऽन्यस््तपुष्य इी । मुख्ध- 
गोणप्रदेश्गेरि कतेन मरहीतपशक् त्वान् । वैश्वदेवे हि प्रक्ृ7।उरिरायतनं चात्रोपरवि- 
ह दत्तरेदिदेक्षिणे चाऽऽयतनं तद्भयं वेय्यामध्य एव्र प्र ्पतस्तयोरक१० तन्न पम 
वतीति वेदिहृरणमादे) प्रप्तम् । ततर 9५ॐ३।१7।२।त वक्त 4 ता्मनिति तदे शम ५१ क ०२५ 

कर क 

तत्र दश्चिणोत्तरविहरद्रयऽयवदरेतिदध्यथम् १ आहटवनीवयोरायतनं न प्रदतं यद्यपि 
परत्त्ेदेरणं तथा ऽप्थत्त-पाशकप्रमयनं प्रणीता््चहतसरवेयामेव प्रतिष्ठापनं प्राप्तं तत्रे।त्त, 
॥ =। 

[रीरि हि । 8) कि । ॥ 
== व 1 9 श 1 [अभी मी ~ ~ -न् 49० ~~ ~~ ~~ ~~ न 

१ स. घ. ट, ण. शरे प्रिर । 



दद्वि°पटडः] महदिवकृतवेजयन्तौव्यीख्यासमेतम् । ४५२, 
@ क 

र्यां वेधामुत्तरवेदिमुपवपतीति श्च) र॑क्षिणस्थां प्ररितस्यातात्तरवेदिस्तद। यन्ञोत्पत्तो 

प्रतिषिद्ध इत्यक्तन्ययेन नोत्तर्वेदिधर्माणां वित्तादीनं निवृतिवद्वेधाः करणमपि निवतते 
तदथसक्तं पमे पासी, इति | देण प्रममागतमस्या च पते तत्राऽऽवतने यदि पुर. 
स्तात्किपरेत तदा गाहपत्यस्य ता१रन्नराछमुत्तराहवनी यस्य ततोऽगिक्र दक्षिणाहव. 
मीयस्य स्यारिति मुख्यो दकलिणोत्तरमाबोऽपि न स्याह मोराहषनीययोक्तस्माद्वे्या- 

मेव ऽऽयतनमुनरेयाः पशिषतिरश्वीनरेखापमपश्विमतिरश्वीनरेलमायतने कुष।दत एव 
समानराट्पिद्य¶ दनोये गहे पत्यान्मर्वप्र कला प्मव्रा कि विदक्षिणोत्तरदे शमा- 

गाश्रयणेन करणं युक्तभेवं च ब्हुमेसतक्रोऽप्यु पन्नो मवति । तस्मादग्नय: प्रणयन- 

मप्यष्टःदिप्रकौतैः किचदुमपतसिभमे। न च दक्तिणवेदिरायतनात्पश्वादपि कतु. 
शक्पते प्रकृररेशमिद्धयनमिति वाच्यम् । एथमात्राद्धेदरी अतेभिन्ने मयतस्तस्मा- 
त्थमत्रे स्यङ्माविति व्रह्यगमनुसत्य श्राण्योरंमयोश्च द्यङ्कनयाचन्तराछमुक्तं 
तसमा श्रोण्येपेषु स्यान्नान्थयेति दशेचित् त्िनदेे समे प्राचा, इति चोक्तम् । 
दङ्गुखादविप्रमाणन परस्वरमममिने अधि कतम्ये । पृथस्तु व्यादूयातख्जयोद- 

शङ्कट. । श्रण्यपताद्ठेपेण द्ध प्क देनिणः दारिक्युत्तरा पङ्ति बौधायन. 
वैलानपादयुक्तमनमिमतमिति दिनम् । पृरीचाहवनोयावि्युक्तं तत्र गारहुपलयात्पमणथने 

तत्र स्थित आहवनीयो देषा कायः । जाह्वनीयास्रणयनऽपे पद्चाबन्धददेकस्य। 55. 

हवनीयकायैकरस्य प्राते। तस्व द्वेवा करणं विधीयते । आत्ते च वर्णप्रघातेषु 
प्रस्थद्वयं यद्वा्हपल्याद्ाहवनी याच्च प्रणयनं सूत्रान्तरेषु तथा दर्शनात् । आचार्यस्य 
तटूयमिष्ट, कृतमिति तु न भूननिर्र)ऽपि तु वत॑माननिरेशः । तेन् यज्राग्नी प्रगेष्य- 
न्ताविति वचना्मणयनान्याश्रयत्मेन वैदिकरणमुक्तम्। अनले प्रणय॑नामकदधेदी उत्तरे. 

दिश्च जपिता एष । पदबन्धवचाप्तं प्रणयनं विषीयते तदमवे कमैरगुण्यं स्यात्। न ब . 
द्वारासावादविऽपि न दष इति अपृ प्रणयनं पडाजन्धवदाहवनीयात्मष्तं तत्र न 
द्ारामावः । न्यायविशारदा मह्धाचायां अप्याहुस्तथा वचनमुराहरन्तः । यदुषि 
-गाहिपलयात्पमणयनं ना3ऽपस्तम्बेनोक्तं तदनुगृ्हीतं शब्रखामिना तदपि शा।खानरदिव । 
तस्मादुमयमप्यस्माकमिष्टम् । 

यदध्वयुः करोति तस्मतिमस्थातां करोति ।. 
जत्र कृतानुङरः प्रतिप्रस्यातेति कात्यायननौधायनाम्पमुक्तं ततक्रममावितमे कर्मगा- 

मुमो नक्षाणमामन्नयेते इत्याचयुक्तं स्यादतः कवानुकरणे प्रतितरस्यातुः पू्॑दाल- 
कठत्वपरिपरपानाधमुक्तं यदेव कमध्वरयुः करोति तदेव प्रतिपरस्याताऽपि नतु 
स्वयं स्वेच्छया पूवे वा पशादा दूयादिवयरथः । एतस्य बाधो बचने तत्र 
तष्र कक्ष्यते | 



४६० सत्याषादविरवितं भोतसूत्र- [५ प्मवरभ- 

उत्तरे बिहरेऽध्वयुः कमणि करोति दक्षिणे प्रतिप्रस्थाता । 
नियमस्य पूरवेमनुक्तत्वादश्र नियम्यते । स्पष्टम् । 

दक्षिणस्या षेदेरुत्तरस्याः भरोणेरत्तरस्या बेदे- 
दैक्षिणम्स५ र्फयेनेकप्फ्यामनुसंभिनत्ति । 

दक्षिणव्रिहार्रदेरुत्तरश्चोगिमारम्ोत्तरवेदेद॑क्षिणा प्पेयन्तं स्फपेन कृतामिकस्फयमे- 
करेखाम् । अनुस्तृतीयारथे । रेखया वेदिद्वयवि चेष पध्व्ुरेव करोति । अन्न वेदिकरणं 
तृष्णीं मानेन सनामान्तमेकाक्तम् । न पैमाजेनाद्यपि, पतमान उत्कर इत्यनन्तरमेव 
मिपास्यमानत्वान् । अनः पिनामान्ते कृते स्पमेनानुप्॑मि्य पश्वदरेरौ कत्वा वेदी 
ष्र्त् इत्यथः । 

तदेव दश यति~- - 
सान उत्ते ब्रह्मा दोताऽऽप्रीधश्च। 

घातुमास्यान। यत्तक्रतेः पश्चदिविज इति वचनाज्नोमयत्र ब्रह्मादयोऽन्येऽन्ये पक्षम- 
प्रतिप्रस्यातिव । उत्करस्यावकराश्ामावावुत्तरत एवैकः । द्विपदे १।२मिते चेति मानान्त- 
देणापि यानि पताधारणानीत्युक्तमेकाष्वयुकृत एवमयोः । 

अप्ंगोत्तरं विहार प्रतिपरस्थातोत्कराय सचरः 
ति( * यत्पागुत्तरस्पात्परिग्राहत्कव्छृतवा) । 

सष्टम् । 
उत्तरबेध्ाः करपनोात्तरस्यायुत्तरवेदिं कराति । 

उत्तरवेद्याः कश्ेन विधिना त्रिरूद उक्तेनोत्तरविहारवेदयामेव न द्तिणविहारवधां 
करोतीत्यर्थः | तत्राय प्रयोगः--यजमानि द्षिणविहारं दक्षिणिन स्थिते प्ति उमौ 
स्वीयां स्वीयां वेदं कुरुतः । वेदेन संमृज्यमानयोयजमानः पङृदेव वेदेन वेदं बृहती- 
नित्यादि करोति पैद्टद्र्यस्येकत्वान्नोहः । प्रदेशमेदे पतत्यपि याजमान वेदिमित्येता. 
वतव निरदे्ात् । ससर्जिषु चयेस्यास्िरपरिमाणत्वारिति मीमांप्तकाः । तस्माज्ञालयमिप्रा- 
येगकस्वोपपतो पत्यं नाऽऽगमप ठबाध उहेन कारः | प्रायोगिकाः कुर्वन्ति च। एव. 
मन्यक्रापीमां नराः प्राह्तणीराप्तादय गां दोहपवित्रे रञ्जुमित्येतस्योच्चारणमात्रेण किम. 
वाकोममेः । आश्गीधः स्तम्बयज॒रुमयममिगृहति । ऋतमपीति पएवेपरिग्राहो । 
यदु द्धन्ता बृहस्पत इत्यादि याजमानमनृहेन । एवं कते पत्युत्तरषेचयामुतरषेदिः शम्या 
दानादिने। तरवेदिचात्वारविमाननिवधनादिसंछादनात्पुवं कृत्वा । 

* धनुश्विहान्तगतपाठः केवलमूश्रपुस्तकस्थः । 
~~ -~--~-----~--~---~=---~---~--~- ~~~ -~-~--* ------------~>---- ०9 

# 

१. इ.ज. चछ. न, द, शरोता बह्माऽऽप्नीः। 



२द्वि°पटटः ] महाहैवकरुतवैजयन्तीव्याख्यासमेतप् । ४६१ 

उभयत्र संभाराः पाश्ुकपतिपणयनम् । 
दक्िणायतनेऽप्रि सेमःरान्वक्तृमृक्तमुमयत्रेति 1 उभयत्र पादकं प्रणयनमिलपि 

संबध्यते । पणयनप्रकारस्तु गाहेप्येऽचिप्रणयनानीत्यादि विभभ्येष्ममुभौ प्रणयतो 
षि 

नादयतहोम् नित्यघारयेऽपि चाऽऽहवनीयद्रेव प्रणयनम् | 

अभ्रीनन्वाधाय । 
१ 9 क, (4 षट षं ० ( उम गाहेपलदक्षिणाभ्नी अध्वर्यैरेवाविक्तं सर्व याजमानं च। 

आमिक्षयोवैत्सानपाङुरुतो मारले परतिप्रस्थाताऽ- 
ध्वयुा रुण्ये सा्यदोहस्याऽऽदरता दधिनी करतः । 
क क्ति शि 

शाखाहरणा३। चना बाहत्य यागद्य पृत्रमावत्वात्पत् प्रातेत्रस्याता वत्ानषाक 

र्।0।त्युक्तम् । वशधवदवन कट इत्युक्तऽ।प पूनः पायदहिस्यत्यादिपूनातवानं प्तद्यस्का- 
[ (क (५ @ क ॥.॥ क 

८155 िक्षेति केषाचित्ूत्रक।राणा मते तन्मा मूदरित्येवमर्थ दधिनी कुरुत इत्युक्तम् । अत्र 
शुद्धा अपः° शतं मरुदम्यः। शतं वरुणायेत्यवमन्यत्न । उपवेषोऽसि एता आचरन्ति । 
प्रसरता ° कामधक्तः °बहु° दर्वि ° सोमेन त्वार इन्द्रस्य त्वा ०। एवमष्टो मन्नास्त. 
तद्विमक्त्यन्ताम्यां मह्द्ररुणपदाम्वामृह्याः । यवागृच्छषरण विमज्याऽऽतञ्च्योपरि 
निधानं परिस्तरणानि गाहंपल्यदक्तिणारपरष्वयतव श्वो मूते कमेगे वां यन्ञस्येत्यादि 
कमुमो व्रह्मयनमानापतने अष्वरयुरेव दक्षिणेन दक्षिणविहारम् । 

पात्रसभ्सादनकारे यथायं पाज्ञाणि भ्रयङ्कः 
कमीमय्यः सुचा भवन्ति॥ ८ ॥ हिरण्मय्यो बा। 

यथायेमोषधतांनाय्यपत्राणीलयभः । शम्या वन्षस्य रजतस्य सवर्णस्य व| खवप 
हिताः स्वः । दक्िणविहारस्थति भरद्वाजः । उभयत्रेति बोधायनः । अविशेषादम. 
यम्नत्येव पूत्रथः । सुचां प्रहणत्छुवस्यामि ग्रहणमुक्तमेव | उत्तरसिन्नेवाभ्नौ प्रणीता 
आप्रादयत इति मरद्वाजः । कात्यायनेन तु पाषारणत्वादध्वयेरेेत्यक्तम् | तत्र 
पाधारणतापक्त एवाऽऽश्रयणीयः । प्रणीताप्रणयनमदष्टा थतया विमनति तश्रमित्वु- 
क्तम् । अभ्चिताध्यं हि यत्न प्रधाने तत्राङ्गानीति नियमान्न तश्नता। न चैता अन्नि. 
साध्या दष्टा्थतयाऽप्यध्वयुतस्छृता उमयत्र विनियोक्ष्यन्ते } अतो ब्रहमन्नप इत्यध्व् 
रव । ब्रह्माऽप्यविङ्कतमेवानुनानाति । कस्त्वेत्यन्तं याजमानमविङृतम् । यथार्थ 
पाजनाणीति वचनदे।षधपात्राण्यपि एयगेव । स्फपादरीनि प्राङतेम्योऽन्यान्येव तत्तद्वृ- 
्षनानि। 1 

१ ख. गर्च ट ठ. इ. ण. संभारेषु । 



४६२ सत्याषाढविरवितं भौत [+ पश्चमप्रभे-- 

निर्बपणकालेऽध्वयुः पश्च संचराणि 
निरुष्येन्द्राम्रपकदश्चकपालं निवेपति। 

सघ्नेयारीनि पूर्ाक्तन्येवात्र पेचारितानि निरुप्य वैरोषिकमेन्द्राने निषैपति । 
मारुदये मेष्ये प्रतिप्रस्थाता यवान्निर्मपति । 

मेषीपरातिङृनये यत्रानां निपा नियम्धते । मरुद्धयो न॒ष्टमिल्यादि सशू¶ एव । 
अथ्वयुबीरुणं मेषं निरूप्य कायमेककपालं निैपति । 

यवनिव मेषार्थम् । मेपमेवैप्रङ्काोस्ां यवानिरतताोति मगद्रानः | अथ्वयुतीरुणाय 
मेषाय यत्राज्िकह्प्येति षैरवानमः । कायललु तरहणामेव । निरुप्य निवैपतीति परषगा. 
रम्मप्तामर्ध्यीत् । नानावीजधपणाध्वर्यः । 

मेषप्रतिकृत्यो धैवनियमादन्येषां त्रो दिनियमेो मा मृदिति दशंयति-- 
सर्वेवा यत्रा भवन्ति। 

मी हिनियमोऽन्येषां नालति यथाप्राप्ततरेकल एवेत्यथः | 
परोक्षण्युदरेकेण यतान्पयु याव्रहन्ति । 

तेषां शुष्काणामवहननं न समवतीति यस्िन्कलिश्िहुरके प्रपि प्रोक्षणीरेष- 
णेति नियमः 

देन्दराप्रप्यन्तेषुपहितेषु प्रतिप्रस्थाता दक्षिणा गाई- 
पत्यस्येकादश्च द्वादश्च बा कपाान्युपदधाति । 

दक्षिणार्धे दक्षिणमाग रेन्दराञ्मधर्भेण | 
अष्टौ मेषस्योपधायाध्वयः कायस्योपद्धाति । 

दुक्षिणापरनिवृत्तय उपधायोपदधातत्यिक्तम् । 
प्रातदेहस्याऽऽहता पात्दोह दोह 
यत आपरक्षे कुरत ` यथा पुरस्ताद् । 

भतिदेशप्रपतिऽनेकानि वचनानि प्रप्कानि सूत्रान्तरे प््काराऽऽगित्ता शोक. 
केन द््ेलयादुक्तनिराक्तायानि । यथा परस्तादश्वरे्यामिक्तावत् । 

एनदराञ्नपयन्तष्बपित्ितेषु मेषप्रतिहृती क्रत, 
मेषीपदश कृतिं निरप्तानां यवानां संयतानां पिष्टानां प्रतिप्रस्थाताऽध्वयुसतयैव 

षृप्रतिङ्तिम् । एकबीने त्वत्र विभागः । 
मारुतीं मेषीं प्रतिप्रस्थाता करोलध्वयुर्बारुणं मेष 
स्ाग्पज्ञनानि ज्जियाः करोति पृन्यञ्चनानि १५सः। 

1 पृतरे पृवव्पःह्यानायं । खीव्यज्ञनानि योनिना: । प॑व्यज्जनानि शिन्न्रृषण- 
दच; | 



१दवि०पटडः] मरहादेवकृतवैजयन्तीव्यास्यासमेतम् । ४६४ 

एकादशम द्वादक्षसु बा कपाटेषु प्रतिप्रस्थाता पेषीमधिभ्र- 
यह्यष्टसु मेषमधिश्रिलयाघ्वयुः कायमककगरमधिभ्रयति। 

विविच्य विविच्य विधानं तु केचित्कपारोपधानानन्तरं दोहमात्रमाहुरामित्ताकर- 
णमधिश्रयणानन्तरं केचिदधिश्रयगानन्तरमेव दोहानिन्ता हत्थाचनेकक्रमद् सीनम्या्र- 
स्वधम | 

कुम्भीपाक्यी बा मेषौ भवतः। 
कुम्भ्यः पाक्य पचनीयो मेषी मेषश्च मवतः। अत्र कपाछानां स्थानि कम्भ्योधिधानं 

मा मृदिति कपलोपधानममये नोक्तं कुम्भ्यो वो पत्त इति स्यार्यां कपाट्षम इत्युक्तं 
तदपि मा मृदिति कु्मीपाक्यात्रत्युक्तमिति माति | तत्रावहयं भवितव्यं धर्मैः प्रदेय- 
द्रव्यत्वेन निव।पादेः कृनत्वादतोऽन्यसिमन्द्रभ्येण तेनार्थेन संयुज्यमाने षमीरेश इत्यु. 
क्तत्वात् । यथा चरोः प्रसिद्धा स्थाटी प्राप्तुः तथात्र श्रुत्या कुम्भी प्रात्तति दशं 
यितुभेव श्रुतिखव द्रिता | तथा पिष्टषुपक्षीणास्तप्ताः प्रणीताः प्रकृताः प्रयोजिता 
अत्र पकभमपि पुनः प्रापूवन्तील्यन मिरद्धिः श्रपणं चरूवरेवरोपथानौरिना कतैव्यं 
श्वो कपिः पह विकर्पानमिधनात्याकमान्नतिधनिन तद्धम्। उनेषा इतिप्रदर्धनाष- 
मरमुक्तम् । 

अन्येषां संङिकानापापपेषाणा- 
पाषदुपतप्घानां यवानां करम्भ 
पात्राणि कुरुतो यजमानः पर्न च। 

शामीकरौराणि करम्भप्तद।ऽऽधारमूनानि पात्राभि तानि वत्रानामेवाऽऽपस्तम्बभार्- 
द्रानोक्तेः । यवाश्च तूष्णीक पिर पश्चतिकिचिरुत्ततानि दक्षिणाप्नो तथा वाजप्तने- 
पित्राक्षणं तेषा पात्राणि दंपती कुरुतः । टोकिकयङगेन सिद्धत्येव ब्रह्माणि । 

यारन्तो यजमानस्य मेष्यामालयाः 
सछकास्तत एकाधकानि । 

मेष्याश्च तेऽमायाश्च मृत्यप्रपौत्ररिष्यादयः परखीकाः पुत्रपोत्रा इति भार 
द्रा नः | तत्तर्यातेऽयथिकमेकं येषा तावन्तील्ैः | पर्वा तरमपे त्रीण्वेगोक्तानि 
क।त्यायनेन । 

उत्तरं परिग्राहं परिष संमेषेण प्रतिपद्यत 
आञ्येन दघरा चोरेदीति संप्रपस्यान्तर सनमतः। 

नर वानि पःधारणानीत्यतेना्तर्युरेव पुतरप्यतीति वाच्यम् । आलतमैवात्र संस्कायै 
इत्युक्तमतो भक्ति प्रत्येकम् । स्पष्टमन्यत् । 

एक" ग १ 1, [व अ क ~~~ ~ ~ "~-~-~ ~~ ~~~ 
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४६४ सस्वापाठविरितं भीतयुत्ै- [ ९ पथमरभे-- 

, आषानल्यां यथा फाट]न्यापेवं पृषदाङः गहीतः । 
गृत।यैम् | 

भादण्यां तु सहृदाश्यस्षोपस्तीयं द्वि 
हषे एदीत्मा सहदाञ्पेनाभिघारयतः। 

सपषटम् । 

उद्रासनपथ्रतीनि कपांणि प्रतिपच्ते । 
गतार्थम् | 

एेन्द्राप्नपयन्तेष्वलेंकरतेष्वनेड की भिरूणा- 
मिर्मेषप्रतिङकती लोमशो कुहतस्नास्ना- 
स्वविद्यमानास् कुशोणानि शछेषयतः। 

तथा वानप्तनेवित्राह्मणेऽभिहिते च । एकक षाड पूरयति । 
परारल्यां मेषभवदधाति बरण्यां मेषीम् ॥ ५॥ 

आमिक्षाध्येऽवधत्तो व्यत्ययेन | 
उत्तरस्यां वेद्मन्यानि ह्री र्षि सादयति 
दक्षिणायां पार्त करम्भपात्राणि च । 

प्।ण्याज्यपृपर्ाज्यानि दक्षिणिहरोपय॒क्तःन्यपि ह्ीप्यत्तरेचामेवाऽऽपादयः 
त्यध्वेयुरेवेकवचनादन्यस्यामेकां मार्तीमामिक्षमेव करम्भपात्राणि च प्रिप्रष्यत। 
वाजिनमृत्कर् उनाव्राप्ताद्य | 

आसाद्य पेपप्रतिद्कनी विषरिहरतो पार 
त्यां मेप्रीपवदधाति वारुण्यां मेषम् । 

कमप्रपतेऽपि पृनराप्ताये) वचनं य आप्तादयति सतणएव तनो गृहीत्वाऽन्यप्याः 
मापिक्षायां व्यत्ययेनात्रदधाति । स्पष्टमन्यत् । 

तयोः परःशतानि परःसहश्ाणे वा शमीपणे- 
करीराण्युपवपतः करम्भपात्रेषु चाऽभवरपति। 

मेषयोः प्रस्ताद्वक्षाथमुभो तान्येव । 
निर्मःथ्यस्थाऽऽ्ता निफंथ्येन प्रचरतः । 

पटावन्धोक्तेन नि्न्थ्यस्य व्रिधेना निमेन्थ्येनेति चेकवचनाम्यामेक एव निमन्ध्यः। 
शाखान्तरवचनान्नतु सराधारणत्वादिति मावः । तदुक्तं काल्यायनेन मन्थनमात्रमध्वर्यो' 
रषेति दितं पश्वाद्धिमज्यामी प्रचरतो द्विव्चनात्यननेऽध्वशरेत प्रचार इति भारद्र- 
नेनोकत प्रत्युत निमन्ध्यो द्वातित्यापस्तम्बाक्तं च । 



दद्वि०पट्छः ] महादेवङृतवै्जयन्तीष्याख्यासयैतम् । ४६५ 

वेदं निधाय सापिषनीभ्यः संप्रष्यति। 
भषवयुरेवानृहेनेत्युक्तं साघारणत्वाररत्ररं चाऽऽज्जीधपतरैषशेत्युक्तम् । 

सेमृष्ट॒उत्तरेऽप्रावसंमृ दक्षिणे भतिपरस्थाता 
परत्ना पृच्छति परिनि कतिवे जरा स्तिसा 
याषतः प्रत्रपात्तान्वरुणो गृह्णातििति निदिशति 
यज्नार« सन्त न प्रम्रया्तिय जञातिर रुन्ध्यात् । 

पत्नीपमीपं गत्वा प्रतिप्रष्याता तां एच्छति कति ते जारा इति मर्तष्यतिरिक्ता- 
स्तस्या मेधुनेन परष्टास्तान्वरुणो गृहणतिल्य्वयुरेवामर पुनः प्रतिप्रस्यातृप्रहणात् । 
जरिकवद्धित्वयोस्तं ताविति षक्तमुक्तं पता यावत इति । प्ति जरे यदि न कथयेत्ताई 
तस्या प्रियं ज्ञातिं गोतनं रन्ध्याद्याध्यादिना वरुणोऽवरोषे क्यात् । भविद्यमनिन 
सन्ति नारा इति प्रनृथात्तदा तानिति नासि । जारक्थने तु तेनेव प्रायञित्तमिति 
केचित् । कमान्ते कायमिलयन्ये | 

प्रघास्यान्हवामह इति प्रतिप्रस्थाता पर्मीपुदानयति । 
स्पष्टम् । सनोषप्त इत्यन्तः । 

एेषीके शपे करम्भपात्राण्युप्नानि पत्नी शीष 
न्नपि निधायान्तरा वेदी गत्वाञ््रेण दक्षिणः 
मपि प्रयश्चाववतिषेते यजमानः पत्नी च। 

उत्तरेण बिहारमग्रेणोत्तराहवनीयमन्तरेण च वेदौ गत्वा पुवैमेवाप्रा$ऽद्वितानिं 
करम्भपात्नाण्येषीके श्युपे उप्तानि तानि सह शूर्पेण शौष्णि स्थापवित्वाऽन्तरा वेदी 
हृक्षिणाहवनीयस्याभ्रेण गत्वा दपता तत्र प्रत्यद्मुखाववतिष्ठते । 

मरोषुण इति यजपानः परोनुाक्यामन्वाह् यद्भ्ामं 
श्स्युभौ संनिगव धूर्पेण दक्षिणेऽशौ लहत । 

तिषठजेव पुरोनुवाक्यधर्मणमो पूण इति। मीरिलयन्तः। पुरोनुवाक्यामन्वाह तत 
उमौ दंपती यदूमराम इत्यादि स्वाहान्तमुक्रप्वऽन्तेनोमावपि जुहुतः । प्रघास्या भरनो 
देवता । स्पष्टमन्यत् । 

अध्वर्युर जहोलयभ्वारमेते इतरौ । 
मै 

मश्नावपि परिलाऽध्वयुरेव ज्ञहोति दंपती अन्वारभते । 
अक्रन्कमे कमेढत हति विपरायन्तौ जपतः । 

सुश्नव ₹त्यन्तं व्यल्ययेन सं छोकं यथेतं प्रतिषढन्तो गच्छतः | 
0" 1 क ज 00० 1 ा 
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४६६ सत्याषाढविरसितं भोतेसूत्र- (६ पचमप्रभे-~ 

संमा दक्षिणमभनिम् १ 
पवमपमृषटमिदानीं पैमा्टयीरभोधः । 

दन्द्राप्मपयंन्तेः मचरिति। 
सापारादितच्मास्यमागान्तमुभयोरभ्नेयादिकमध्वर्योस्वसिनेनद्रा्नपुयेडाशाप्रचारान्त 

पतति, तवत्जुक्पाणिरास्ते प्रतिप्रस्यातिति कालायन ] 

प्रतिप्रस्थाता मारुत्या पूर्वेण सहावदानेन 

छतसं मेषीपरेध्यत्युत्तरेण शमीपणेकरी राणि । 
पूवमुक्तान्येवोत्तरावदानेन प्हावदाय प्रच तीयगैः । स्पष्टमन्यत् । 

अध्वयुरवारुण्याः पूर्वेण सहावदानेन हरस 
मेषमव्र्यत्युत्तरेण कमीपणेकरीराणि । 

अवदाय प्रचरतीत्यथेः । स्पष्टमन्यत् । भत्राऽऽमिक्षयोः पांनाय्यविकारस्वायान- 
मानं पानाय्यवदेव | भाष्यकृता तु वेश्वरेग्यापिक्षाविकारत्वान्मरतामहं देवयस्यया 
भराणिः प्तायुञ्यं गमेयमित्येबे बारण्यामपो्युक्तं तदहुमाप्यविरो घादुरेकष्यम् । नहि 
द शोदेवानुमन्णपराप्तौ विङ्ृतेरनुमन्र ग प्रदीतु शक्यम् । न च तत्स्था धर्म आमि. 
षाया वेश्वदेग्यास्तत्प्रकरणे ऽनधीतत्वाद्ि्चषां २३नामिति मच्रघ्य । प्र हि मन्नोऽना- 
रभ्याधीतां यत्च विश्च देवा दवतास्तत्राऽऽमिक्चाया चरवराञ्यहविषि वा प्राप्नयाद्धि- 
धेन । ततस्तु वेश्वदेवतचरौ यदुक्तम््नं शोमानुभन्रणं तदप्ययुक्तम् । आनुमानिकाद्रा 
क्याहिङ्कस्य बरी यस्त्वात् । ९३ च वेश्वरेवहविमौच्रध्य मन्रौो न वश्वरेव्यामिक्षाया 
एव स्वधमे इति नाऽऽमिक्वान्तरेषु तस्यानिदेशः + किंच मरद्वाजेनोक्तमाग्रवगेष्टविव 
शवदेवचरो विश्वेषां दे ° प्राणिरित्यादि, तलिनेककपाछे द्यागप्रयिन्योरिव्यारि । ततः 

पृनराहायो एवात उध्वं वेन्धरेत्यपमव्यानामनुमन्तमेद्िवि । तथाचैते देवताप्रयुक्ता 
एव मन्त्रा नान्यदेवताकहविरन्तरं प्राप्नुवन् । तस्मात एस्याप्यनृपन्त्रण न द्यावाषरन- 
च्यादत्यपि द्धम् । त्व कस्याहं द° नाद दमेव) कालवायनेऽप्यवमेव्र सूत्रे । 

प्रकृतमनुसरामि- 

कायानुब्रूहि कं यजति ।॥ ६ ॥ एककपाे संप्रेष्यति । 

शाखान्तरीया श्रुतिरियं प्रायेण देवतातिणैय उदाहूताऽन्यथाऽपि निर्वाप एव 
क्यात् । सवेनामाऽपि सवशञ्दो देवतावाच्यल्ि कमै स्वहिवयादिदशनात् । तदर्थ 
काय जुष्टमित्येव ज्ञेयमिति दरगितम् । कस्याह दे °न्नाद इत्यतदनुमन््रणम् | 

नि, 

१ ख.ग.च.ट. ठ. ड, ण, प्रचरितैः) 
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नभश्च नमस्यश्वेति चतुमिमांसनापभिरेककपारमः 
भिजरोति नभसे स्वाहा नभस्याय सादहेतिवा। 

माप्तनाममिरित्यनन पवत्राऽऽन्वरःठिकपरणा माप्ता एव देवतातरेन गृह्यन्ते ॥ 
तेन काम्यं वैश्वदेवमात्र पर्वं यत्रतत्र चन पर्वोक्ता मासहोमा एवमन्रैककपदिऽपि नेति 
ज्ञेयम् । 

परिवतपरीणा५ स्वसितिपाक्षास्त इतिः 
सूक्तवाकस्याऽऽशीःषु दोताऽनुबतेयति । 

कृतव्याख्यानम् । 
प्हूपेषु परिधिषु सर्स्रावंगाभिषहूुत्य वाजिनेन प्रचरतः ॥ 

मतार्थम् | 
यथा पुरस्तात् । 

वाजिनस्य कर्मनामयेयत्वामावाचयेत्युक्तम् । अयमाशयः--एतद्राह्मणन्यिव प्श 
हवीभ्षीति सा्थवादपाङ्गानिदेश हूति न्यायमतमित्ि.। 

यन्मे रेत प्रतिरूयते यनम आजायते पनः। यद्रा पे परतितिषएतितेनमा 
षाजिनं कुरु तेन सुप्रजसं कुरु तस्य ते वाजिन्धाजिभिभक्षं तस्य 
मधुपत उपषटूतस्योपष्टतो मक्षयामीनि.ः दक्षिण विहारे मक्षयन्ति। 

तर्वेऽपि -वाजिनाश्रावणरेषकतत्वादध्वर्योगपि मक्षः । 
आमा विशन्त्विन्दव आगग्डछा धमनीनाम् । 
रसेन मे रसं पण तस्य ते वाजिन्वाजिभिभकष 
कतस्य पधमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयापीत्युत्तरे ¦ 

भक्षयन्तीत्यन् ब्रतेते । नात्र प्रतिप्रस्याताऽनपयोगात्। 

सभ्स्थाप्य वारण्या निष्कासेन तुषेशावभरयमक- 
यन्ति तस्य सौपिकेनावभूयेन कल्पो व्याख्यातः । 

निष्कासः कुम्भीगतः । अत एवोक्तं भरद्वाजेन स्थारीगते निष्कासं प्रज्धत निद 
घातीति । प्रायणीयस्य निष्काप्त उदयनीयमिति सुत्रकारोऽपि तथेवातो नावदान- 
शेषो निष्काम इति । एष वै द्रपृणमाप्तयोरवमथ इन्याद्राववमृथशन्दो मण एवते 
सख्यः पतौभिकावमय एव तस्यैव स्वषमेतवात्तेन व्याख्य।तेऽयमवमृथः 

न साप गीयते | । 
प्रतिमेषादित्ययः | 

१६ इ. ज, क्ष, न. ट, ररास्त दित्यं धामाऽऽक्षस्त। ९ ग. ठ, इ. ण, श्या, 
निक्मिः । 
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तूष्णीमेश परत्य । 
उष्कमिति शेषः । 

वारणस्य षर्पेण निष्कास प्रतिपाद । 
यन्न वारण एककपालो विहितस्तस्य स्थाने निष्कातेन तुपेश्वावभुथमवयन्तीति 

शुतेव।रुणध्य पुरोडाशस्य ध्गेत्युक्तमन्यसिमन्द्रभ्ये तेनयैनेत्युक्तत्वात् । नन् निष्काप् 
दष; प कथं वर्णाय हविष्टन देय दत्यराङ्क्याक्तं प्रतिपाद्येति । प्रतिपत्तिरपि 
वचनात्स्वि्कद्याग)ऽपि भवतीत्याशयः । तथा च यावदुक्तमवभृये प्रयाजादि तत्स. 
वमपि भवति | 

¢ १. ग्लै तुषानृर्ज।(षधमण प्रतिपादयति । 
तुषैश्वावमथमित्युक्तत्वातुषानिल्युक्तम् । तेन॒ यत्ते प्राव्णा चिच्छिदुः सोमेति 

= ५ क." 
मन्नेषु यद्रा मुमलेन चिच्छिदडु्ीहयो यवा रानानः । प्रियाण्यङ्गानि °मुपेन 
परू ध्पीत्येवम।दिकमहन)यम्। 

अवभथादुरेतय वाससी यस्म कामयते तस्म दत्तः 
परिहिते वाप्तप्ती । स्पष्टम् । 

श्वो भूते पांणमासेनेष्ादवसायानुदवसाय 
वा प्रसृता देवेन सनित्रत्युन्दंति । 

गताम् । 
यदूघमेः पयवतेयदन्तन्पृयिव्या दिषो ऽत्निरीशान ओजसा 
वरुणा धीतिभिः सैन्द्र मरूद्धिः सखिभिः सहाभ्निसित. 
ग्मेन श्लोचिषेति निबतेनं वापने यथा पुरस्ताद् ॥ ७ ॥ 

इति सत्याषाष्टहिरण्यकेशिसूत्रे प्रश्वमप्रश्रे द्वितीयः पटलः ॥ २॥ 
[नी 

3 न्न 

त्रापि प्क्ञाया अमावाद्ययत्युक्तम् । 

इवि सल्याषाददिरण्यकेक्षिसूत्रव्याख्यायां पहादेबहृतायां पभरयोगवैनय्तयां 
पश्चमे वरुणपरपासपरभे द्वितीयः पटटः ॥ २॥ 

सथ पञ्जमप्रश्ने वतीयः पटलः । 

€ . न्य ८ ® £ = ने यं ४० 

ततश्चशसृ मासेषु कातिकया सागश्षाष्यां वा अहर साकपधयजत । 

साकमेषा मेषा बृज्ञालन्रेण क्रियस्ममा; साकं सहेप्युक्ताः । समापे साकविल्यश्य 
षु १ घ. क. ज. श्च श्र. ठ. धकन्पेनप्र। रग ङ. च. ज. ङ, ज. ठ. ड. द. मस्येट्वा। 

ज्ञ, 2. 'मृिष्ट्वोः। 3 श. ग. च,ठ ठ इ. ण रसूतेत्यादि ग १्ज, नन्दति प । 
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मरोपरछान्दपतः। पशचभ्यां पौर्णमास्यां क्रियमाणानां महाहविष एत्र चतुषु मातिषवती- 
तेषु क्रियमाणलात्त्येवाङ्गेष्टिमिः पह दह काठता । पाकमेषाः पाक ५ पूर्यणेत्यादिना 
विहिताः । भतः पताकमेषप्रषानान्यद्ैः पतह द रपताध्यानीलययैः । ततशतुदशयां पूरे 
द्यात्मागुपक्रमः । 

अप्रयेऽनी कवते परोदाज्ञमष्टाकपालं निवपति साक 
सूणादधयना पाक५ रहविपमिः पचरन्तात्यकेषां म- 
द्यः सांतपनेभ्यो पथ्यदिने चरं न बरिरनुप्रहरती . 
त्यकरेषामपराहे गृद्धी याय वत्सानपाफरोति याव. 

+ कक 

न्ता यजपमानस्यायज्ञष्केण बरसानपाकरोतीत्यकेषाम्। 

उद्तोदयमागच्छता निञपोऽथतवा प्रधानप्रचारः । उद्यद्धिः प्रथपरदिममिरिति 
यावत् । यावन्तो यजमानस्य वत्तास्तान्सवानमि पुस्त्वमाविवक्षितमेकरेषास्िद्धमिष्टिः । 
पराह स्पष्टं गृहमेधीयकमणे चरे वा गृहमेधिनो देवता यस्य॒ तत्तथा । यपि 
विशिष्टा देवता तथाऽपि विरेष्येगेव नामता वैमृधवत् । अतो न देवतायै प्रयतते 
वत्पापाकरणं कित् चरृश्रपणार्थं यत्र क्रियते तन्न छोकिक्रवत्पापाकरणमिव्युक्तम् | 

यनुष्केण बत्तानपाकरोतीत्यकेषाम् । हषे त्वेल्यादि यज्ञयैत्र न क्रियते कमणि 
तादृशेन तृष्णीकेन कर्मणा वत्स्ापाकरणमात्रं इष्टमेव कतेव्यम् । तत्र न शखा 
नित्या पुव्छितु ंनासप्यजुःममिना तूष्णीं शालामदहस्य तृष्णीमपाक्रोति । एत- 
स्माञ्ज्ञापकात्फेचिदाहुः पले मन्देति तञ्च दर्विहोमत्वाधावदुक्तमेव नहि ठिङगेना- 
तिरेशानुमानं दर्विहोमेऽज्ि। 

सायर दुतेऽश्निहोत्र गृहमेधीयस्य तन्नं प्रक्रमयति। 
स्पष्टम् | 

तत्र थावरिक्रियते तश्ाख्यास्यापः। 
तस्य दरविहोमत्वप्य न्यायक्ाज्ञे निर्णतित्ाज्नातिदेशेनाङ्गप्रातिरतीऽन्यश्चालोपर- 

दातो यानि प्राक्तानि तनि ग्याख्यायन्ते । उक्तं चेतदर्थं दारोपोणेमाततिकानि प्रपान. 
न्यत्तरस्यां ततौ चो्यन्तेऽन्यत्न सोमाद्रमीदविहोमेम्प इति, तानि स्वधमीणीति ब। 
पस्पाज्चातिदेशोऽपि तु यावदुक्तस्वधर्माण्यव ग्राह्यणि। 

अप्रीनन्त्राधाय वेदं ठृतवाऽप्रीन्परिस्तीये पाणी पक्षा 
ल्योलपराजी« स्तीत्वां यथार्थं पाजराभे प्रयुनक्ति । 

जष्रधपात्रागि । 

धवत्रिण द्रोहपक्ति बरुश्रपणङ्म्मीमपि दोहपात्रं वा कपाटस्पान जाह -=~ 



४७० सत्याषाढविरचिततं भोतयूत्न- {$ पश्वमपरभे- 

कुम्भा निसश्च पात्रीः । 
पाकाय कृम्मीमृद्धरणपाप्रीः | अत्रध्मानाहःपरिषस्या प्रणीतानां च न प्रणीताः 

प्रणयनीति भरद्राजः | बह्म करणे च । भत्र स्तीरतवे्यन्तमूपरेश्षनान्यस्तामर््यनदि 
ज्ञेयम् । 

नितर॑पणकाटे परुभ्धो गशृहमेषिभ्यः प्रभू. 
तान्वरीदीिवेपति यावत्पयो मन्यते । 

पयेनुप्तरिण ्हीणां नित्रापः । चतुरो मष्टीननिरप्य प्रमूतानन्वाव प्रतीति मरद्राजा" 
पस्तम्बो । घतुर्यन्तदेवतापदेन मन्नेऽप्यनु्ञातो देवस्य सेति । 

पवित्रेण गां दोहयति । 

वत्सापाकरणाभेमानीतेन शाखपवितरेगेतरषमनिकृत्तिश्च परिपडयानात् । तथावैत- 
दुकत्वाऽऽपस्तम्बः पक्षान्तरमाह पानाय्यवरिति । प प्ताऽप्मादस्ति । वत्तापकरण. 

¢ 

भमश्रममनच्रो दोहः । पृतित्रेण कुम्म्पामन्तर्गाहेपत्येऽधिभरितायापि्ययैः । 

न तण्डुलानुत्पुनाति यजुरुदपतेनैव पयसा श्रपयतीत्पेकेषामू । 

चरुधमेत्वेन प्राप्ततवात्प्रतिषेभो नोत्पुनातीति । तृष्ण श्ाखाहरणपैते तु पवित्रगे- 
त्ययं विपिरेकेषां शालिना यदा न श्ाखाहरणं तदा यजुरु्पुतेनेति विधिरेकेषाम् । 
एवकारः प्रणीतानिवृ्यषः । पवित्रेण दोहनिवृत्यथेत्वेऽत्र पयः श्रपणं श्रूयते 
तथ,ऽपि प्रतिषेधान्न प्रयः प्रणयतीत्यथेः । यजुषा देवो वः पवितेव्यनेनेतपूतेन । अत्र 
हि श्रये पवां दुमे सायं चरमिति । तत्र दुग्प्य श्रपणायेत्वेन भ्रूयमाणत्वान्न 
प्रदेयद्रव्यतेति ठौकिकं वत््ापाकरणं छोकिके दोहः । तत्र प्रणीताप्रतिषेषाय यनुरु° 
तपतेनेति पञ्ो न्यायतिद्धः । शाखान्तरे तु शाखया वत्त्तानपरङत्य पवित्रेण राह्म 
तं चरं श्रपयतीति । तथा तमेव प्रकृ श्रूयते तप्य द्रस्वावृरदिति दिःप्रकरा क्रिया 
सानाय्यतररौ पध्दति श्रुोरथः । तत्राघ्यापूत्रकमेत्वादयावहु तमेव ग्राह्यम् । ओषध- 
धम।घतु युक्ता एष द्रिताः । पतानाय्यघमास्तु वचनातसन्ने यावदुक्ता एव ग्राह्य नतु 
तेषां मन्ना अपि। मश्र। ह्यतिदेश।त्न मवन्ति । दाहविक्रारत्वामावात् । तस्माद होऽप्य- 
मच एव | यदपि श्रयते यनया वत्तानाकरोतीति तदपि प्रति नतु प्राप्ठनिषेनेनः 
तस्य यजुषोऽतिदेशोपरेशाम्वामपराति, नचात्र वाचनिक्रोऽतिदेशोऽलि । अतिदे शवच्चं 
सामानापिकरण्येनेति श्रुतिः सायमश्चिहोत्रमिति पन्ता तथेतद्भाह्यणानीति वैक्थम् | 

क्व त कनति कि नवैतनित्यवत्कर्तन्धमिति विपिरस्तु फुं कियानोपघप्मः कियाञश्रुतधर्मोऽत्र इयतः 

1 

# - । 

१ख.ग.च.ट.ठ.ड.ण.भ्म् ।मः।२्च्. ट भू! तुषधः। ३ च. ट, णपः 
च, ट.चष्दपम्। ५ ट, बु प्राप्तः दचि०। 
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इयथः । पाददयेन वत््तापाकरणादिना तु इधिहोमत्वार््धर्मस्यातिदेशो निराकृतः 
स्वेनव | अत्राय प्रयागक्रभः-यजमान वाच यच््ठेत्युकैत्वा वारयतः पत्राणी्यादि । तना 
भथाधानवापादि त्रष्फटीकृत्य प्रक्षानं निनीय धु।ऽपतोति स्थाटीमृपधायाधिश्रयण. 
का तु न तण्डुडानुत्पुनाति स्यास्य शाखापविच्नवत्यां तृष्णीं दौोहयित्वाऽनुत्पूतानेव 
तण्डूान।प्य श्रपयति । श्रपणपक्षेतु न शपखाहरणं न शाखापविन्नकरणमपप्राय 
स्था छोकिकेन कमणा गां दुग्ध्वा तत्पयो दमपवित्राम्यां यजुषोत्पुय तत््थाल्यां 
निक्िप्यानुत्पृतानेव तण्डुलानोप्य श्रपयति । आपस्तम्बस्येव समनच्दोहपक्षस्ततीय उक्तो 
नान्येमेरद।नादिपूत्रकरेन।प्यस्मदाचा्येण प्रथमं शाखाहरणादिपत्त एव पर्वं पमन 
के चिरादुस्तशिन्तयम् । 

दक्षिणाम्न प्रतिवश्षमादने पचति । 
पद्ये स्ीकुमारेम्यश्च प्रतिवेशमोदनं पचतीत्यक्तं वेखानतेन प्रतिवेशमोदनं दक्षि. 

णाञ्चौ छोकिकेन कर्मणा पचति । 
स्फ्यमादाय स्ती्णांया वेदेर्कोपभ्योऽपिस्वम्बयजदरति । 

पतोतपनेष्टो न बर्हिरनुप्रहरती्युक्तमतस्तासिन्स्तीणे एव॒ मरहिषि ठोमम्योऽवयवे. 
भ्योऽपि उपरि स्तम्बयजुहैरति । 

उत्तरं परिग्राहं परिगृह्य संमेषेण प्रतिपधते । 
स्तम्बयजुहरणन वेदिकरणमुक्तम् । स्पष्टं, गतम् । 

यदन्यदिष्माबाहषः परत्नीसंनहनाच्च तत्संप्रष्यति । 
न पत्मौ« सैनह्यति न पामिधनीरन्वाहेति वचनादर्हिषः स्तीणंत्वदिध्मस्यामावा- 

दिल्यथैः । 
यत्पागाज्यग्रहणात्तस्छृस्वा श्वपायामेतर गृह्णाति । 

न प्रयाजा इज्यन्ते नानूयाना नाऽऽघाराविति वचन।द्धुत्ायमेवेत्युक्तम् । 

प्रोक्षणीराभिमन्त्य ब्रह्माणमामन्त्य वेदि 
प्रोक्ष्य पोक्षणावशेषं निनीय पवित्र 
अपिसृञ्य धूत्रा^ सुवं च सादयति । 

दधिहोमत्वादपूर्वकमीन्तरविधानाधमवमुक्तं॒नेदयमिवाऽऽस्तीणायमिव परोक्षण्यव- 
होषमित्यादि 

ए१ऽसददिति मत्र < सनपति । 
एता अपदन्निति मन्रम् । 

ककव वक क) श त 1 

१ ख. गरधन्कन्ट. ण । 



४७२ सत्थाषौढविरयितं भौतचुञ्च-- [4 पश्चमपरने-- 

विष्णि वैष्णवं धाम भाजापलयापिलाञ्यममिपन्रयते । 
विष्णूनिलस्य प्नामः। 

यदानीकवतस्य हिस्तत्सातपनीयस्य 
तदृ गहमेभीयस्य तत्स्तीणेमेवेयेकेषाम् । 

सोतपनेऽपि पूर्वमेव बदिरानीकवतस्यापि न बिरनुपरहरेदित्यथेः । प्रसरप्रहरणं 
तूमथपक्षेऽप्यत्ति । 

उद्वासनपभृतीनि क्मांणि प्रतिपथते । 
श्पष्टम् । 

दतस्य हविषः शरपुखुय भक्गातं निधाय । 
गृहमेभीयस्योपारे स्थितस्य हविषः सफेनं मण्डं शरम् । गतम् । 

पात्रीषूरस्तीयं नीनोदनानद्धरति । 
मापादितासु पात्रीषुपस्तीयं तास्वेव त्िपख्याकान्कृम्मीत उद्धरति । 

निष्कासितं कुम्भा निदषाते। 
सन्तर्बहुतरोदनशेषरिघतं स्थापयति 

अनिपृष्ठं दव्युदायुवरनमवबधाय। 
दवीं ययौदन उद्धनिषते प्ता प्रसिद्धा । तम्या योऽग्रिषभागो विस्तीणैः घ॒ उद, 

युषनं पच्यमान ओदनो येन दर्वीप्ररेरोनाध्ताद्विधमान ऊध्वरेमा समन्ताच्च ययते 
भिश्च; क्रियते तदृम्युदायुवरनं तदप्यनिमृष्ट बहुतरट्पयुक्तमनिप्क।पितरेप निधाय 
तस्यां कुम्भ्यामेव | 

अभिधार्योत्पूयालेृत्यादनानाप्ताद यति । 
वेद्यम् | 

ओटासु देवतास्भ्िपुपवाञ्याऽऽल्यभागाभ्यां प्रचयं । 
पतामिषेनीनां प्रवराधारप्रयाजाना निवृत्तिः | देवतावाहनानन्तरमभ्नीदभे त्रिः 

सेमृडदीत्युकतवोपवाज्याऽऽज्यमागाम्थामेव प्रचरेत् । 
जुहायपस्तीये सर्वेभ्य ओदनेभ्यः समष- 
दायाभिषायं मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यो ऽनु- 
बरूहि परतो ग्रहमेधिनो यजेति संप्रेष्यति । 

सरदेम्यज्ञिम्य ओदनेभ्यः सङृत्कृरेवावदायामिधाये वषट्कृते जुहोतीति शेषः । 

१.७. च, सष, न, वनस्य । २्ङ,ग च. ट, ८, इ, ण. वेभ्य, । 



दत .पटडः ] महदेवकृतवेज वन्तीव्याख्यासमेतम् । ४७३ 

सिष्टृसखाशिघ्रमिहा च श्रियन्ते प्राश्चितायापमा. 
त्येभ्य ओदनानुपहरन्ति ये. हविभे।जना भवन्ति । 

पाञ्चामतानोदनानमा्यस्थो ददाति ये हविरमोजना हविर्मोननाह्। भनषनीतस्ी- 
घ्यतिरिक्ता इत्यथ; । 

प्रतिवेशकस्य पल्यश्षाति। 
पत्नीज्ञीकुमारा इति वैखानसः । 

इ६।न्वष गहमधीयः संतिष्ठते! 
पुणीदुषिहोमस्तु नेतस्याङ्गमपि तु ऋीडिनषटेः । क डिनस्व तचरं प्रक्रमयति परा 

ऋ @ ® प्रातरभनिहोत्त्पृणदर्व्यण प्रचरतीति भरद्वानोक्तेगतत्तन् इति संतिष्ठत इत्युक्तम् । 
आञ्नतेऽभ्यज्ञतेऽनु वत्सान्वासयन्ति 

अञ्जनं चक्षषोः पर्वेषाममात्याना देपत्योक्रतविनां च । ततेऽम्यञ्जनं तदुच्यते 
पादाभ्य ननं गोमिमीतृमिवत्ताना ससष्टतया वापस एतानि करतैव्यानि । 

प्रपिवेश्नाश्च पचन्ते । 
अन्यानपि । 

॥ि गाश्च प्रते । 
उ्यञ्नाय पचन्ति । 

सुहित्ता एता रात्रि वस्तन्ति प्रतीता अनषतिपरुखिनः। 
सुहितास्तकताः । प्रतीताः प्रणयिनः । न विद्यतेऽवतिः खिन्नता यन्न तेन्धललमन.- 

वतिमृखम् । तदस्ति येषा ते तथा । अचिन्नमुखा हृष्टा इति यावत् । 

पराचीनरत्रेऽभिवान्यवत्साया अधिदहोध्यान्च वत्सो बध्राति। 
अभिवान्यो वत्से यस्या या मतवत्पाऽन्येन वत्सनाधःप्रम्नना पा तथा तवेति 

त््रयोवैचनं रष्टय वत्तप्धे मन्थायमभ्निहोत्राथ च दोहांन स्तः | पराचीनोऽष्ते 
माने राज्याः पराचीनरात्रम् । 

पुरा भातरभ्निहभ्रत्पंगदर्ग्येर्ण भचरन्ति। 
पूर्णा दुर्वीत्यनेन मन्रेण क्रियमाणो होमः पृणीदव्रहोमः। 

द््यापुपस्तौीय श्रनिष्कसस्य दौ एर. 
पित्वा निष्टं दब्युदायुवनमषदायाभिषायं | 

शरेण युक्ता निप्काप्ता स्याीगतस्य मिश्रस्य तेन दर्वी परित्वा निमृषटं निमृज्य 
गृदीतं दव्युदायुवरनटेपं इव्यामेववदरायामित्राये दर्वीम् । 

मा न मा 

१ख ग.च.ट.ठ.ड.ण. क्रियत । रध. ठ, श्जरारपीणद"। ३ व ठ. ग्टणादः। 
ग्घ, इ, ज. प्न. न. द. णचः ।५ग ठ, ङ्. प्रषरति।६ च. सष, ठ. "षकामेन 

¢ ॐ) 



४.१४ सत्याषाठषिरशितं भौतसन्न- [५ पश्चमपरे-~ 

पणां दर्वीयनुदुलवषभमादूष देहि म 
इति तस्य रवते गाहेपत्ये जहाति । 

शातक्रतो इत्यन्तं मन््मश्वायं तत. ऋषम बडीवदेमाहयाऽऽकार्य | प्रपिद्धमेतहोके 
मायया गोराकारितो रति श्रं करोति तत्मिऽशञ्डे कृते सत्येव निहरामि व 
शृ्यन्तेन स्वाहान्तेन मन््रेण गाहैपत्ये जहति । इन्द्रो देवता । देनं शर इति श्तेः । 

यदटषभा न रूयाद्रह्याणमापनत्य तेनानुज्ञतो जहूयात् । 
रह्मन्होष्यामीत्यामन्ञप । 

मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यः पररोडाश्चरः सक्चकपालं निवपति 
साक सूयणोद्ता साक रहिमिमिः परचरन्तीद्यकेषाम् ॥ ९॥ 

गताम् । पौ्णमाप्तं तन्नं तिष्ठते । 
तदानीमेव पहाहविरभर्यजते । 

प्रमाक्ठायामिष्टौ महाहविर्नामकरैदविभि्यनते । तत्र तान्यमि हवीषि साक्मेषश- 
ठरवाच्यानि । तथा चानीक्रत्रत्प्रतिष पश्चस्वपीष्टिषु साकमेवीयं हविरित्येव्र | 

तेषा वारुणप्रपासिकनोत्तरण विहारेण कर्पा व्याख्यातः । 
उत्तरविहारकर्मणा व्याख्यता गताथेता । अत्रानुरवमानपस्ष एव बहुनुग्रह्।य । 

पश्च सचराणि निरुप्येन्द्राप्रमेक।दश्षकपाल 
निवपत्यन्द चरं वेन्वकमणमककणलम् । 

गतायेम् । 
छष्टमन्द्राप्रपवहलय तस्य प्र्नापाभ्स्तुषानिद्धाति । 

नानाबीजवत्पृथङ्निर्बपायतव्रहननं तस्येन्द्राञ्मस्येव तषानवश्रथा्् निदध।ति। अन्ये. 
धमेव तुषैरुपवापः 

कातिक्यां यथाऽऽषाढचामेवं पृषदाज्यं 
॥ गरहाति मागेज्ञाष्यां तु यथा श्रावण्यामू। 

गताम् । 
अत्रे बेहतर बेदल्यपृर््वों अध्वरेष्ठा अवतां त्वा 
द्यावापृथिवी अव त्व द्यावापृथिवी अव 
स्विषटडदिन्द्राय देवेभ्यो भव ज्ञषाणो अस्य इतिषो 
धृतस्य व्रीहि स्वाहेति सस्थपाघारमा्घारयति । 

द्वितीयाघ।रे वेशचेषिको मन्नो गताथः। इन्द्रो देवा षा देवता । 

सदश्च सहस्यश्चेति चतुभिमासनापमिरेककपारपमि 
70 सहसे स्वाहा सदस्याय स्रादेति बा । ५ 

गतोथम् । 



४च०पटङः ] महादेवक्रतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४७५ 

इदावत्सरीणा\ स्वस्तिमाशास्ते दिव्यं धापाऽऽ- 
„ शास्त इति सूक्तवाढस्याऽऽश्ीष्ु होताऽतुवतेयति । 

गतार्थम् ॥ =, 
पद्राप्तुषैरवश्रथमवयन्ति गमनसंयुक्तं 
तुषप्रतिपादनं च क्रिये ॥ १०॥ 

इति सत्याषाठदहिरण्यकेशिसूत्रे पञ्चमप्रश्ने तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 

जत्रावमयरब्यरो गौणः पर्ववद्धमानमिधानाइतः परिपस्येतरकर्मगामिति दशयित. 
मुक्तं गमनपंयुक्तं यावत्तावदेव कृत्वा ऽवभूथं गत्वा तुषास्तुष्णीमेव प्रतिपाद यतील्थ 

इति सल्याषाददिरण्यकेशिसूत्रव्याख्यायां महदेवकृतायां योगै 
जयन्त्यां पञश्चपप्रन्न साकमेषस्ततीमः पररः ॥ ३ ॥ 

[न 

भज पचचमग्रश्ने चतुथः पटलः । 

तदानीमेव प्टापिवरयज्नेन यजते । 
पिण्डपितृयज्ञानमहापितृदेवताको यज्ञस्तेन साकमेधैः संहैतस्य तैयम्नकस्य च 

पमानप्रधानता । प्ाकमेषान्ित्रयज्ञं ञयम्बकानिति प्रथङ्निर्दशात् । 

हक्षिणतःप्रस्ताहक्षिणाग्रेयजमानमात्रीं चतुरभां वेदिं कराति। 
दसिणञ्नेरेक्षिणतःपुरस्तादिति विदिष्वाजनेयकोभाभिमृखां चतुरं न दीष 

्राङृतवेदविबापेन । 
तस्याः प्रतिदिश्चर सक्तयो भवन्ति। 

तस्या वेदेः सक्तयः कोणा दिक्षु मवन्ति । तेत्रेषमृह्यं दक्षिणाभिमध्ये शङ्क 
निखाय चतुरस कृत्वा मध्ये शरदो पएष्ठसायाः पाशं निधाय तां रज्जं चतुरश्र्निव- 
काणेन नीत्वा वितत्य ततो दक्षिणाग्यायतनन्रमणगरेखारन्जुप्तंयागे शङ्करं निहत्य 
तश्र यजमानमान्या रञ्ञ्वा उमयतःपाज्ञायाः पशं निधाय द्वितीयपाशं वितल 
पृष्ठचां निहितशद्को निदधाति का प्राची । पृष्यायामेतया चतुरश्रं यजमानमात्रं 
विद्धल प्तमानसनामां इयात् । स्ता च विदिक्षु पेनता दिक्लक्तिः पितृमेधीयवेदि 

अवान्तरदेश्षाचनुपध्यानि । 
विदिशः प्रति तननि संनतानि मध्यानि मध्यमागाश्चतुरश्राया मवन्ति। विदिश 

१ख.ग.च.ट. ठ. ह.ण. “नं कि ।२च. ट. चसमनषः। ३ ध. ठ. ठ, शज्ाननुः। 
ज, छ, भ, (शात । »* च, ट, शदिशतम्प्रति । 



४०७६ सत्याषादविरवितं भौतसजं- [१ प्चमप्रभे- 

जघ्रेय्याद्या एव कमणि त स्वभाक्रतः धिद्धा एव प्रागाद्िदिक्षौ मवन्तीति ज्ञेयम् । 

दक्षिमलरकिं दस्िगेन बह्मथजमानस्थान उत्करस्तत्तरसक्तिप्राचीनखक्तिमध्यदक्ष ९१ 

तृतीयमामे हिपदेन पशिमन्लक्तिपरम।प उत्तप्त हातुः स्थानं तद्नुरूपतया यजमान. 
होतषदनानि मदन्ति । 

सर्वत्र देवपवादमन्त्रं देषपितृङ्रसनमति । 

सषु पशरग्रहणमापस्तम्बमतव्युदाप्ता्थं तदग्रे वक्ष्यते । देवान्प्करृष्टतया प्रयोगतया 
प्रथानकमैसमतेततयेति यावत् । तथा ये वदति मचः पत देवप्रवादः | एकवचनं 
जातिरूयापनार्थ, तं मनं, देव पितृवत्, देवाः फिनरश्च प्रतिपान विद्यन्ते यस्मिन्न 
मिघानकमेणि तद्वन्तं सेनमति तथोहति क्रियाविशेषणे नपुंतङम् । अथवा देकपितृप्र- 
वादं मखवरत्पनर्माति उमयपदयुक्तान्कराति । 

विक्रतस्य प्राङतानन्तरं पमविक्तं दशेयत्न दाहरति-- , 
यथा पृथिवि देवपितृयजनि देवानां पितृणां 
परिषुतमति देवरपितृबारेमा तवाऽन्वखखा तिय. 
कपणवां देवेभ्यः पितृभ्यः श्कयामिति। 

नामेन देवपदश्य त्यागो मा मृदिति द्वयवन्मन्नाः पठिताः । अत्र हि भूयते 
उभये हि देवाश्च विनरश्वन्यन्त इति । तत्र सोमाय पितृमते पराडाशस षट्कषाठं 
निवेपतीति सामो दव इज्यते प्त पितणां राजेति पिततत्वम्। पितम्यो बर्हिषद्धये मापा 
वे पितरो बिष हति मप्ताभिमानिनां देवानां तथास् । एवमुत्तरत्रापि तेषामा 
पितृत्वं श्रूयते-ये वे यञउवानस्ते पितरो ऽञनिष्वात्ता इति । सर्वेषां देवत्यै पितृत्वमस्तीति 
देवश्चेति मवति बहव्रचनेन निरदेशस्तस्माहूयोरपि पदयोग्रहणमिति मावः । अत्र प्रथमे 
देवस्य त्वेति मच््रमुपे्तितवान् । तत्रायममिपरायः-दृञ्यमानदेववाचिनो देवपदातितृषद. 
मृहनीयमुकतं श्रु7रेवं स्वयमप्यक्तवःन्यथाथमूह इति । तत्त॒ पितणामिज्यमानानामेव 
चात्र प्रास्िस्त इज्यमाना एष देवा यत्न मने प्रतिपाद्या देवपदेन तत्रैव पितृषदमूह 
नीयं देवस्य स्वेति मने देवपरं नेज्यमानदेवप्रकाश्कमपि तु द्योतनत्मकस्याप्तमवेतस्य 
सस्य ततो नोहः । उपकप्रभने देवपरे नोह इत्यापरसम्बः । ये के च देवयुक्ता मन्ना 
देवेभ्यः विनृम्य इति तान्पेनमति । यथा भवति एृरथिवि देषैपितुयजनैल्यविक्रारो वा 
परवाकवश्चवणादिति देवपित्रेत्रि)ष्टयःमिते एरयित्रि देवपितुियननीत्युक्तं समवतदवप्र. 

काशकत्वे यथा देवेस्य इत्यत्र तथाऽत्रापीति मरः । बिराहरणे प्रथममुदाहरणमनुष¶्- 
सजनं देवानां प्रतिपादकं द्वितीयमुपतर्ननं देवानां ततप्तु मष्येऽन्वाघानमच्राणामृह 

~~ - भन १ ~ = = "० ० | 

१. गग्च, ज क्ष म ट, 5 इ. ण. प्तिणा। २ च. 2, वय । 



४ च °पृटलः } महादेवङकुतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४७७ 

नाक्तः । तत्न विहम्यानाम्तमवेतार्थप्रकाशक्त्वा्न लिङ्गानुरोधो नानाकरमप 
विनियोगस्त॒॒ श्त्या, उपस्थानेऽञिहोत्रे कथिदमन्यवयवेनेव । तस्मन्नाऽऽपां 
दशपृणेमाप्तदेवताप्रतिपादकत्वमतो नोहः । अद्चि गह्ामीत्यादीनां च देवतापदेषु 
नाहुस्तस्य हविमागिदेत्रपितप्राधारणत्वात् । देवपदं हि प्राङृतजातिवानि न देवतापं 
तत्य पप्रदानवाचित्वात् । तथा च यो वै देवताः पूरैः प्रिगृहतीत्युक्तवैतदरे देवान- 
मित्यादिना देवपितृमनुष्याणामुपषहरिणा्चि गृह्णति । स्व एवाऽऽयतने देवताः परि. 

गृह्ण तीति सर्वे देवमनुप्यमितरो देवतापद्रेन गृहीताः । सूत्रकारोऽपि देवप्रवादपित्पे- 
वाऽऽह देवशङ्देनेव प्रवदन्तीलय्थरूय।पनाय । तान्देवानपित्निति मवत्येवातने च वक्ष्यते 
देवेभ्यः पितृम्थ। जु्टमहैति । देवानां पि °देवपितृब्रारित्यु्त एव । देवपितृबरहिः 

क 

शतवर्शमिति पेवपिदगममति । तत्रापि देवान्यनेत्यत्र न मवति । यत्र प्रषानाङ्गदे- 
वताप्ताधारण्येन प्रधानपरतया वा देवशठदः स्त एवाद्य] नत्वन्य इलयाययह्यम् । प्रथोगे 

न स्पष्टं भवेत् । वेदे देव वेदेत्यविकृतं देवेभ्यो वेदेति च नोद्य मृताधस्तुत्या प्रवृत्तत्वात्। 
वेद्।ऽपि वित्तिरत्ति विदेथत्याहेत्यत्र देवजातेवित्तवदयिनृत्वेन मूतार्था गृहीतोऽत्राप्य- 
भव इति मृतप्रत्ययात् | ये| वो देवाः पितरश्वरतीति त्रिविधानि कमानि प्रषानहवि- 
म।त्रपस्कारकाणि । यथा पाङ्खनिव।पप्रोक्षणावहननारिकान्यापादनान्तानि ततस्तान्येवे. 
जातीयक्ानि ्तेयानि कानिचित्प्रपानस्येतयङ्गमूनान्यदष्टथ।नि आद्यानि, द्वितीवान्यङ्ग. 
द्रव्यपस्काररूपाणि । यथाऽऽन्यग्रहणं जुदूषण्तोः । तृतीयानि अङ्गप्रषानायद्रव्यप्त- 
स्करक।णि । यथाऽन्वाधाननहिःपाणिप्रक्ताडनतरेदिकरणाजञ्यनिवेपारीनि । तत्रा 
थेषु नोहस्तथा च समवेतप्रकाशकेषु यथा देवान्यनति तथ। देवस्य सेल्यादि । इतरेषु 
पमवेतदेवतावाचकपदेषूहः काय॑: । अत्र केचिदाहुः -प्रधानद्रः्पतस्करिषुं देवपदस्थाने 
पित॒पदमिति, तेषामभिप्रायः - सोमादय: पिनृरूपा एव । यदपि श्रुतो-उभये हि 
देवाश्च पितरश्वेज्यन्त इति तदङ्कप्रधानामिप्रायमिति तदतिमन्दम् । पोमादीनामेककष्ये 
व।मयात्मकलमाह श्रतिः । कतः, दस्िणतः प्राचीनाकरीती निवेपतीति तयोत्तरत एषो- 
पनीय निवेपेदिति विकल्मनोमयधर्मदश्चैनात् । संवत्सरो वे सोमः पितृमानियाद्विना च 
प्रधानदेवतानामेव द्विङूपतेच्यते ऽतस्य देवानामिल्यादावपि पदलयेव देवष पितृषदपपि 
द्वितीयमावपनायमिति पृक्षपः। 

भत्रा<ऽदो वेदं कृत्वा वेद्विमेव करातीलयाद- 

उद्धननान्तं त्वा सवेतः परित्रिलयात्तरा« सक्ति द्वारं शता । 
उद्धननान्तैव वेदिरखाता मवतीति श्रः । शमा नरा इयादि न छप्यते । अदृष्टाथ- 

 # 

१ ड. (स्मात्तासा २ च. ट. शु स्ववरपदसामे पि" । 



४७८ सत्याषाढदिरवितं भौतसत्ं- [५ पश्ठमप्रभे- 
कि +>] त्वादन्र प्रेषस्य । ऋतमक्तीति पूरवपरिमाहः । सवप दिक्च कटादिना परिश्रयणं वेदैर 

वाऽऽषरणम् । उत्तरं खाक द्वार कृत्वा । 

दृक्षिणज्जेरङ्गारामाहूलय मथ्ये बेदेन्युप्योपसमादषाति । 
मध्यतोऽ्निराघीयत इति श्तेः। 

एषोऽत्राऽऽह्वनीयः । 
गतम् । 

आहवनीयं गाहेपलयं दक्षिणां चान्वाधाय 
अमुमेवाऽऽहवनीयं प्रते प्रणीतेऽपि नान्वाधानमिति वक्तमुक्तः क्रमः| नो चेदभ्नी- 

नन्वाघायेति ब्रुयात्ततः सर्वेषामन्वाघानं प्राप्रयात्तदनङ्गे प्राकृत आहवनीये मा मरि 
भ्रयाणामेव ग्रहणम् । देवानिपितन्परिगृह मीति माहपितृयज्ञं इवि; । 

शध्पाबरहिराहरति द्राघीयः प्राङ्क 
तात्समूलं बहिदात्युपमृलल्नं बा । 

इमानि; प्राकृतादीधम् । वर्षीयानिध्म इष्माद्धवतीति श्रुतेः । बिस्त पह मृषि. 
रत्पाटितं मृरपतपीपे छिन्नं वा पूतत्र न च्छेदनं तन्मन्नश्च | 

द्रौ परिधी सवन्वोपसंनष्यति । 
दृ द्धो खीन्वा सैनद्यति । यदा द्वै तद्रा विशतिषेत्यृहः । न वेत्र । प्मानाप 

पामिषेनीषु प्रत्ख(तीष्वःपती यथाप्रकृतीत्युक्तत्वात् । 

पात्रसस्सादनकाटे यथायं पात्राणि प्रयुनक्ति । 
गतम् | 

सोमाय पितृमते षट्कपालानि पित्भ्या 
बहिषद्यो धानां क्पार्रं । 

स्यूखमिलथः | 

पितुभ्योऽभरिष्वात्तेभ्यो पन्थार्थ वारणं पाज्नस शरावं वा। 
व्रषवृक्षस्य पत्त मृन्मय रारविम् । 

निवेपणकलेऽध्वयुदेक्षिणतः शक- 
टमारुह्य भाचीनावीती यवानिवेपति। 

अध्वर्युरेव प्राचीनावीती, अमरे सर्वेषा प्राचीनावीतित्वविषानात् । 

१८. द. गीयतेषापि। सर्च. ह,ज,. पष, भ, ठ,. श्यः प्रजः । २च.र.सदाषो। ण्य, 

5, ड, "मू । स्थरः । 



४१ ०पटढः ]  महादेवकृतवैजयन्तीव्णख्यासमेतम् । ४७१ 

उत्तरता वा यज्ञोपत्रीती। 
उत्तरतः शकटमारुद्य यज्ञोपवीती निवेपति । 

सोपाय पितुपते पए्रोडाश्च९ षट्कपालं निवंपत्याञ्यं बा । 
आज्यं तु यागकाड एव नत्विदानीम् । आज्येन यजतील्यथः | 

पित्भ्यो बाहषदूभ्याो धानाः पिवृभ्योऽत्रि- 
ष्वात्तेभ्यो मन्थं यमाय मन्यमिस्येकेषाम् । 

मन्यस्य विकस्पेन देवताद्भयम् । 

प्रक्षण्युद्रकेम यवान्पंय॒त्याबहन्ति । 
गतम् । 

त्रिष्फरखी तेषु मिभागमन्रेण पट्कृपाछमपच्छिय पिनष्टि । 
तमेव पिनष्टि । 

उपध्मनकार- 

दक्षिणा गार्हपत्यस्य षट्कपारन्युपधाय प्रथमेन 
कपाटमेन्रेण दक्षिणाभी मजनार्यं कपालमुपदधाति । 

यवानां मजनयोग्यं कपास, ्थमगरहणकरमूहप्रतिषेषाधेम् । 

षरपालमविधित्याभिश्चयणमन्रेणोप्य धाना भर्भयति । 
घानाथान्पवान् । 

अनुषदह्यमानाः परिशेरते ॥ ११॥ 
धानाः कपारुप्था एव यथा न दग्धा मवन्ति तथा करोतीत्यथः । 

अखाता वेदिभत्रत्युत्तरं परिग्राहं परिश्रय । 
गतम् । 

समेषेण प्रतिपध्ते यरन्यत्पर्न संनहनात्तत्समेष्यति । 
गतम् । 

न पत्नीर संनह्यति नान्वास्ते शरेष्वेवाऽऽसीनाऽऽज्यमवेक्षते । 
स्पष्टम् । 

यतपागाञ्यप्रहणात्तत्छरृला प्रतिहत्य गाहप आज्यानि गहाति। 
आज्यानि गाह षत्यं प्रलानीय गृह्णाति । पनरानीय ग्रहणम् । 

कग. च. ट, ठ. पस्तकरिप्यण्मा (ममन्यप्रः इति पाठः ॥ 

१८.६३, "णधानार |. च्य धानय द'३२च. ट. ण. श्रौ धनाः ।२३स.न, ठ, ड. 
¶१. करण भाः । 



४८० सत्याषाढविरचितं भ्रीतसूत्रं- [५ पञ्चमपरभ-~ 

सर्वाणि चतगहीतानि हि्वोपभति । 
अपबर्हिषः प्रयाजानूयाजा भतश्चतुमृहीतानि द्वितवोपभति गृहणाति । 

परोक्षणीरमिषन्डय ब्रह्माणपापन्त्येष्पं वेदि बहिश्च प्रप्र 
ण्यवरोषं निनीय परित्रे अपिद्धज्याप्रेषु बहिगधत्वा। 

इदमेव विधातुं पूर्वोक्तः । 
त्रिः प्रसव्यमापनि धन्वन्प्यस्मोध्वैः प्रस्व 
रस्त धारयमाणल्धिरपृन्वन्प्रतिषयेति । 

सवं बदिगदीत्वा विधन्वन्किरनस्तणाननिति यावत् । अप्रदक्षिणमश्नि १२तो गच्छति। 
ओर्व यो भागो मष्टिना यावान्यृहीतस्तवन्तं परेरोषयेत्तमेव प्रस्तरं घारयमाणस्तयेव 

क्षिणमस्तृणननेवे प्रतिपर्थति । इदमेव वेदिस्तरणं स्तरणमन्नः पकृत् प्रस्तर्। मवति 

प्रकृतबाधेन । 

षे 
र 

क 

द्रौ परिधी सर्वान्वा परिदधाति। 
गताथम् । 

प्रतिषिद्ध विधृता तृष्ण प्रस्तरं न्यस्य- 
सयुद्रास्तनपभृतनि कमाणि प्रतिपश्यत । 

प्रस्तरस्थाने विना विधृती तृष्ट तूष्णीमेव न्यसेदिति श्रतेस्लं मुष्टिं प्र्तरत्वेन 
न्यस्यति 4 

यत्पागरुकरणासत्छृत्वा । 

गतम् । 
विभागपजेण धाना विम्य पिष्टानामाहत)ऽधान्सक्तन्कृत्वा । 

कपारुप्या घाना भष्टाप्तण्डुडास्ताप्ताम्स्तदर्थो मागो({यथामागं व्यावतेवामिति 
विमज्य सक्तन्पिष्टानि करोति । पिष्टानामावृताऽधिवपनादिविधिना । पिष्टानामावृतेति 
वचनं न्यायाप्रसक्षणाय व्यत्ययन क्रिप्रमाणयोः फकपेषणय); प्राकृतघमलामाय वात. 

ककरता सापितम् । 
अभिव्रान्यवत्साये दुग्पे वारणे पज ऽधक्षरवे बे 
वलाकया दक्षिणसीनोऽनारममाणान्लः प्रसव्यं 
मन्थमुपमन्थति श्ाकास्तम्बं मन्थं कराति। 

सकतूनमिवान्यवतताया दुग्धे वारणपात्रस्थिते त्रिरप्रदक्षिणमुपमन्यति दक्षिणामुख 
आप्तीनो मन्यमनारममाणः पराक्षादष्पृरन्मन्यति । कथं तहिं मन्थति तत्राऽऽरक्षश- 

[नि 11 2 ॐ ~ ~~ ----------~ > त सक्त कत = कन = “~~ "= ~~~ 

9, च. 2. (ताऽन सनत्" । 



४१०१७ | महदिवकरतवैजयन्तीव्याण्यासमेतम् । ४८१ 

छाकया रज्गङतथा.<न्थेन शाराक्रापतमुक्रायेन भन्यह्पेण वारणे पत्रे शराषस्य विकषपः 
सूत्रविशषप्तच्छरावमधेपूरितं दुग्धेन तत्र मन्यति पूरपवदन्यत् । 

दक्षिणापररेकोरणकं धृपायत्पराचीनपपरेण गादपत्यमलयाहया- 
प्रणाऽऽदवनीय पयाहूलय दक्षिणेनाऽऽदहवनीयमन्तर्वेदि निदधाति 

पराचीनं प्रतल्यगानीय पश्चद्धाहपत्यमतिक्रम्योत्तरतो विहारस्याऽऽनीयं प्रताह 
वनीयस्यन्रिण परित नीत्वा दक्षिणाहवनीयस्याप्यग्रेण नीत्वा तस्यैव दक्षिणत उद्मुकं 
निदषाति । ध 

अटकृत्यकेकश्च अज्यानि हवी रपि चाऽऽसादयति। 
एकेकमेव।ऽऽअ्यमेकेकमेव हविश्च गृहीत्वा दक्षिणाहवनीयस्य पश्चाद्धगे स्तीर्भे 

भरिष्यकेकमेवाऽऽपादयति यथाप्रकृति | 

दक्षिणत अज्ञनमभ्यञ्ञन कशिपष- 
बहणमदक्म्भ च प्रतिष्ठापयति। 

हविषो दक्षिणभागे कजट्मञ्जनं मस्तु तैं व।ऽम्यज्ञम कशिपु तृखिकोपररण 
शिरउपधानमूदकपु्णं कुम्भं च स्थापयति । 

यज्ञोपवीतं कुरुते यदि भराचीनावीती भवति । 
हवििर्बपणकाले यदि यज्ञोपवीत्येतरिं तदस्येव । यदि तत्र प्राचीनावीतं स्यात. 

देतावत्काङं तथेवेदानीं यज्ञोपवीतं कयात् । 
अग्रये देवेभ्यः पिततभ्यः सपिध्यपानायानुब्ुहीति संप्रष्यति। 

¢ 

वाचनिकोऽ्यं भरषो न तूहेन तस्याहस्याप्रषः। 
उशन्तस्त्वा हवामह इत्येता सामिधेनीं भ्रिरन्वाह् । 

एकामन्वाह तरिरन्वाहति याजुषहोव्रमिद माध्वथवकाण्डपठितं भ्याषटयातम् । अत्र 
|. 

क थाजुषे हौत्रे तु मध्ये पवया ऽध चंप्तानो न नाप्युत्तरया | वक्ष्यति स्वयमेव -ऋषेशषेवेति । 
येहि ऋषिदे ऋचौ तयोदव.?)ततनिनानुवचनमन्यथा नास्तीति । 

धम्मं परतिविभञ्य सवेमादुधाति। 
पश्च पश्चेकेकसिमिन्प्रणव एकेकामन्ते सर्वास्वादवाति । 

ओढासु देबतास्वमिमुपवाञ्य सखवाघारमाधायोभी- 
त्परिषीश्थाप्रि च त्रिचखिः सेभृददीति सपरष्यति। 

यदिद परिधी यदि त्रयो यथप्रक्रति भैष! सच प्रथमाधारानन्तरमेव ताव. 
द्न्यथाऽन्यत्प्रकृतम् । 

\, ॥ 

~~~ ~ ~~ ~~~ 9 ० भ जन जिन िि 
न = ~~~ ~ ~~~ ~~ - --~- 

१२.ण. व्बप्राक्र*। २ख.ग. ड, ण, 'ति। यदिहि। 



४८. सत्वाषाढविरषितं भौतसुश्र॑- - [९ प्वमप्रभ-~ 

सेपृषटे परवरं पटणीते ॥ १२॥ सीद शोषरिलयतावान्पषरः । 
नक्षणा प्रपूत आश्रान्या ऽह प्ीद होतरिति तेव मारद्वाजापस्तम्नोक्तसदिषुं 

अक्तुमेतावनिवेत्युक्तम् । स्पष्टमन्यत् । 
लुच्यमाधाय- 

अपबर्हिषः प्रयाजान्यजति नोपश्रतर समानयते । 
गताम् । ॥ 

वातुमन्ताबाञ्यभागो । 
गुणविरिष्टाबाश्यमागौ । र 

साभ्यां प्रचयं | 
गतम् । 
ध पिस्रस्य यञ्ञोपवीनानि पाचीनाीषानि कुषेते । 

पथजमाना ऋत्विजो यन्ञोपवीतम्रन्थीन्िखस्य शिपिरान्करत्वा प्राचीनावीतानि 

सर्वेऽपि कवते । 
आञ्यानि हवी शषे च विपरिहरन्ति 

व्युत्क्रमेण स्थापयनित । 
विपरिक्रामन्त्यतिविजः | 

व्युत्क्रमेण तिष्टनित । 
दक्षिणतो ज॒हमु(उःपश्रत९ सादयति । 

नुहूयास्थानगतं(ता) । तस्या दक्षिणमाग उपभृतम् । 
दक्षिणत उपरतं धुवम्) 

तदुत्तरतः सवेण परिहा स्थाम् । गतम् । 

दक्षिणतः परोडाशचे धानाः साद्रयति दक्षिणं धानाभ्यो पम्धम्। 
गतम् । 

होल्मऽध्वयुराप्नीधरश दक्षिणा विपरिक्रामन्ति। 
उन्तरलक्त। स्थिता दक्षिणखक्तिमागत्य तिष्ठन्ति। 

उत्तरता ब्रह्म यजमानश्च । 
दक्षिणलक्त प्यितावत्तरक्तौ तिष्ठतः । आहवनीगामिमृखाः पऽ । 

समानत्र जटः षटूपारश्च । 
चट 

एतेयोने व्यत्ययोऽपि तु समानत्र पूतरस्थान एव तिष्ठतः । 

१६. ङ्. ज. क्ष, म. ठ. जीववन्ताः। रस ग. ठ, इ, ण, स्यनि | गः। ३६. ज. इ, 
भ. "इ्िणामुपण्रति ध्र 1 ठ. ड स्िणाडउः। 



४ च० पटः ] महवेवकूतविजयन्तीष्याख्यासमेतम् \ (५. 

ब्रह्मयजपानाविल्येकेषाम् । 
अनयोः पूव वयुल्करमणमृक्तं तन्न त्रिकरपः । पृर्यव तिष्ठत एकेषाम् । 

सर्वेभ्यो इविभ्यः सपत्रदायेकेकां देबतां यजति। 
सवेम्यज्ञिम्थः ङ्ृच्तङ् रवयतीलापरतम्बमरद्वाने तेः । एकैकमेव देवतां यजति । 
त३ब।५ऽह्- 

लष्ापुपस्तीयं पुरोडाश्चादवदाय 
धानानापुपप्तगरहणीतेऽथ पन्थस्य। 

अवदानं सक्ररेव | उपग्रहण संस्कारार्थं वचनात् । अन्यथाऽन्यस्यै निवि ऽ- 

न्य्या अपि दानं कथ स्यात् | अत उक्तमुपपगृह्णोत इति । 

द्विरभिघारयति चतुरवदानस्य तरिः पचावरत्तिनिः। 
चतुरवरदानप्य यनमनघ्य वचनादत्र षडवत्तं द्विरमिधारणेनान्यस्य श्चिरमिवारणेन 

+पप्तावत्तम् । 
समाय पितृपनेऽनु स्वेति समरष्यति दे पुरोनु- 
वाक्ये अम्व्ाहकैक्रां याञ्यार सप्रणबे स्याताम् । 

दे पुरनुवरतरे प्रणवाने स्याताम् । ब्रूहि, श्रावय, श्रौषट्, य॒ यजामहे, वोपट्, 
एनेषामपवारत्वेनान्ये स्वधेति पश्चान स्थानि रियत वषट्करस्थनि स्वथ, नम् इति । 

परिधी र्रप 0वत्य॒च्माने दक्षिण- 
मतरं परिधि पध्यमयुपसपस्याति । 

सह निदधाति । हशर त्वया हि नः पितरः पोमपू्े इति याष्यावां वन्वन्नवातः 
१२४ र्डपािति पदत्रये श्रूयमने। 

उट ङढतिक्रम्याऽऽस्षेदयाश्रावयति । 
द्तिणतः स्थित उदकखक्तिमागलयाऽऽस्वपेलयाश्चावयति, दक्षिणामुख इत्येब । 

पथेव सुत्रान्तरेष्वपि । 
अस्तु स्वधेति प्रल्याघ्नावेयति सामं ॒पितृम- 
स्तर स्वरधति संप्रेष्यति ये स्वधापह् इत्या. 
गुभेवति स्वधा नम इति वषट्ङरोति। 

ुतस्त॒ यथाप्रङृति विक्ररिष्नपि ज्ञयः । वृत्रहा भूयापतम् । एवं पितरो बर्हिषः 
> क, क ण्ठः ^ 

पितरोऽञ्चिष्वात्ताश्चःस्चःषोमीयविकारो विङेषणेन उपमिकाश्चरत्वात् । गताथेमन्यत् | 

+ अत्रारावत्तम यपेष्ितं न वेति विचारणीयम् । 

पष्ठ. ज. प्न. ठ म्नौ पदे २द.ग.च. च. जच. न, ट.ड. ण, न्म उप्र ` प. र. ज. क्ष.मन, द 'मनौषिद्धेः २८. ग.घ, ब. जन, भ, ट. इ, ण, स उप 



४८४ सत्याषाढबिरषितं भोतसूज्च॑- [१ पश्रमप्रभे-- 

एतेनैव कर्पेनोत्तराभ्णं प्रचरति । 
धानामन्थाम्यां हवरिम्थाम् । एतनेति चतुरवत्तिनः पश्चावत्तिनश्चो्ावदानकशपनेत्ये. 

ताषरतिदिश्यतेऽन्यत्स्वयमेव दरयति । 
दक्षिमाऽतिक्रम्य ज़ मुपस्तीयं धानानामवदाय परोढा 
शादुपसंग्रहीतेऽथ मन्थस्य पितभ्या वर्हिषद्भ्योऽनु- 
स्वधेति संप्रष्यत्युदरढतिक्रम्याऽऽस्वपेत्याभ्रावयत्यस्तु 
स्वपति प्रत्याश्रावयति पितन्बादिषदः स्वधेति संप्रेष्यति 
ये स्वधामह रत्यागभवतिं स्वधा नमर इति वषट्करोति 
द्क्षिणाऽतिक्रम्य ज्हापपस्तीये मन्थादूबदाय पुरो 
ठाशावुपसंगृह्णीतेऽथ धानानां पितृम्याऽत्निष्वात्तभ्या- 
ऽनुसखपति संम्रष्यव्युदङडतिक्रम्याऽऽस्वपेत्याश्रावय- 
त्यस्तु स्वधेति प्रत्याश्रावयति पितूनप्निष्वात्तान्स्वधति 
संप्रेष्यति ये स्वधामह इत्यागभंवति स्रधानप इति 
षषट्करोत्येतेनेव करपेनाभिं कव्यवाहन ९ सविषं 
यजति दाक्षिणाऽतिक्रम्पय जहामुपस्तीयं परोडाक्ाद- 
वदाय धानानामुपसंगरह्ठीतेऽथ मन्थस्पाप्नये कन्यवा- 
इनाय स्बिषटकृनेऽनुस्वपेति संम्रष्यत्युद दरडतिक्र- 
सषाऽऽस्वषेत्याश्रावयत्यस्तु स्वधेति पत्याश्रावयत्य््र 
कव्पतव्राहन५ सविषटटृतः स्वधेति समेष्यति ये सधा- 
मह इत्यागभव्रति स्वधा नम इति वषटकरोति।॥ १३ ॥ 

अश्राऽऽत्रृत्तिम॑ध्य ूतरानतरदृटमेकरिपकपषनिराप्यमित्ेव जेयम् । 

मन्थमेके स्विष्टटतः समामनन्ति । 
मन्थं स्विष्टक्ृतपेव निरूप्य पैव देवता पितणामर्चिष्वाचानां विकस्पेन यमस्तु 

विकल्पेन पृष दित एव । एच देवनात्रयं मन्यस्य विकर्पेन ज्ञेयम् । अत 
एवाऽऽहा5ऽपस्तम्बः -- यथाप्तपान्नयमभ्नमे कञ्यवाहनाय यमाय वा मन्थमिति। 
तथाच लिष्टकृघ्यागाय पुनरमि तमेवा सिष्टक्नं तु यनयेवर छिष्टङृदक्षणप्रतिपने 
स्यामे तस्याविधानात्तह्लोषं मा मृदित्यस्तयेव सिष्टक्त् । 

न प्राशित्रमवद्यति । 
प्रतिषेधात् । 

9 ज कत = कोक ग ०७४ 

१. ्.अ. भ. द, शतेन यथादेवतमुत्तः। २९ ष. ड. ज. घ. न. ढ, ® सोविष्टः। 
3 ख, सन तथाच निकाम एवज्ञेः च, ट. स निवोप एवनज्ञे'। 



४ च०पर्डः ] महादेवङृतवेजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ४८५ 

एवमेवेटामवयति । 
पर्वम्यो हविःशेषेम्यश्चतुरषत्तिनः पश्चावत्तिन उक्तावदानधर्मेण । 

मन्थापिडापवद्यति मन्थादिडामवचतीत्यकेषाम् । 
पर्वं मन्धमिडमिवावद्यति नान्यत् । मन्थादरेव वेति विकर्म । 

मन्यपवघ्राणाय परिश्चिष्य। 
सवेह विःशेषारसकाशान्मन्थावरोषं परथकरत्यावघ्ातुं परज्ञते निदध्यात् । 

इदाया५ हएविःरेषान््रश्िष्य । 
ये हविःशेषं भवद्ानातिरिक्तास्तानपीडायामेवावधाय मईननैकीकृत्य । 

एतत्ते ततेति तिषखषु सक्तीषु ब्रीन्पिण्डान्निदधाति । 
एतत्त तत ये च त्वामन्विति । एतत्ते पितामह ये च त्वामयिति । एतत्ते प्रपिता. 

ह ये च त्वामन्विति | अत्रेत्ते तब्ना्तावितयापर्तम्न आचार्या पिण्डपितृयज्ञ 
येवोक्तवानिति चात्रापताविति नोक्तः । ततस्तु पिण्डपितृयन्तवदेव मश्रा ज्ञेया इति 
चित् । 

पिण्डस्यानान्याह- 

पवः ध्यायां दृक्षिणाध्यायां पश्वार््यायाम् । 
एवो मागस्तत्र भवा पवाष्यौ । तस्यां सक्ते भत्यश्चमेव क्रमेण त्रीनिषण्डानि- 

(वाति । साध्वयेवमेवेदम् । 
टेपयुत्तरस्यां निमा । 

उत्तरस्यां लकते हस्तं छितं निमष्टि। 
अत्र पितरा यथामागं पन्दध्वमित्युक्ल्वादश्चो निष्कामन्ति। 

दक्षिणतो विद्यमानाः पै प्यनमाना ऋखिनः। यद्वि ब्रह्मा यभमानशत्तय 
यातत तदाऽन्ये | 

तत आहवनींयमरपायन्ति । 
परयजमाना विन आहवनीयं दक्षिणं समीपमागच्छति । तत उत्तरतः । 

सुष॑द्श्रं सरा वयपित्याहवनी यपपतिष्नते । 
हरी इत्यन्तेन । 

अतपितो स्तिष्टुनित । 
शवापं निरध्य यावट्ुतिः स्यात्तावत्तिष्ठनित । 

अन्न्नमीमदन्त दीति गाहपल्यमुपतिष्न्ते 
हरी इत्यन्तेन । 
1 

१्.ग, इ, ठ.ड.ण, न्न्पंप्रष्टिः।२ख.ग. २८. ड. न, प्रति एबमेः1 



४८६ सत्यापाहविरचितं श्रीतसू्- (९ पश्चमप्भे-- 

अक्षनिपितरोऽपीमदन्त पितर एति प्रतिपद्यन्दे। 
उत्तरत आगच्छन्ति मदन्तीत्यन्पन । 

मन्थर होताऽवजिघ्रति । 
हविःशेषत्थक्छुत मन्यावदानं हाताञरनिघरति । 

अथाध्ववुरय ब्रह्माऽथाऽऽग्रीप्रोऽथ यजमानः । 
नमेव मन्धमागमेतेऽपि कमेणावनजिघ्रनित | 

मन्थर होताऽवघ्रायान्तवेदि निनयतीत्पेकेषम् । 
नानपऽवजिघ्निति । 

उदकुम्भमादायाया शिष्ठा जनयन्कवै- 
राणीतित्रिः प्रदक्षिणं परिषिश्वन्पपेति। 

बदिपरितः । स्पष्टम् । 
निधाय कुम्भं तरिरपरिषिचन्परतिपर्येति। 

तचम् | 

अत्राज्ञनाभ्यञ्चने बासोरानं नपस्पारानुत्थापनीयं प्रवाहणी 
ससाधनं मनस्वतीं पङ्क्तिपाजापलयाथ समामनन्ति। 

भप्ताववनेनिङ्इवेति, अपतव्रम्थङ्ेति, एनानि व इति, नमो वः पिर इमि, उत्ति 

त पितरः प्रेतपुवे इति, प्रेत पिर इति, यन्तृ परिनर डी, मनो न्वाहुवामह इति, 
अतममीमदन्तेति, प्रजापत इति, एनथ॑याव्रिहिन कायमिल्याह् | 

यथा पिण्ड पितृयज्ञे । 
गतम् । 

व्यवच्छाह् यन्ति पएरिभितम् | 
आवरणं निष्काशचयन्ति । 

सप्रसारयन्ति परिधीन् | 
यथास्थानं कुन | 

विस्रस्य प्राचीनावीतानि । 
अनुवादोऽयम् । 
विधत्ते-- 

यज्ञोपरीतानि कुवत आज्यानि हवमि च विपरि्टरमि 
विपरिक्रामन्त्यृतिजोऽपव्िषावनूयाजौ यजतते देवौ 

[1 

१६्.इ. ज, क्ष, ल, ढ "निवि । 



६१ ०प२्ः ] मह् दषङ्कतैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ५४८७. 

यज यजेति पु्रपनृयाजर संप्रेष्यति यजेव्य्तर५^ सक्त 
धविः पति होता निदरातं कृषते न पत्नीः सयाजयनिि 

£ >~ ‰~ 

न समिट ज. ति रेवपन्यक्क्रियते ॥ १४ ॥ 

इति सत्याषादिरण्यके शिसूते पश्चमपरश्े चतुथः पटलः ॥ ̂  ॥ 

निगदग्याख्यातानि । प्वेविष्टेपफटीकरणहोमः पारसवतहोमादि पप्रय. 
ब्रन्तं स्व करोति । 

हाति सत्याषाददिरण्यङेशिसुत्रव्याख्यायां पहादेबहतायां प्रयोगमैजयन्तयां 
पश्चपपन्ने पहापितयक्ञश्तर्थः परः ॥ ४॥ 

भय पञ्चमप्रश्ने पश्वमः परः । 

। रौद्र \सेयम्बकान्पतिपरषमेककपारानितेपति । 
रुद्रा देवता निव।पे त एव ऽयम्बकनामानः। 

याबन्ता यजमान॑स्यामाद्याः सश्लीकास्तत एकाथिकान् । 
गताम् 

तष्णीपुपचरिता भत्रम्ति। 
दुव्रंहोमत्वान्नात्रातिदरशतोऽङ्गप्रापतिरिति तृष्णीभित्युक्तम् । निरवापमात्रे मश्रोऽ- 

वतूष्णी प्वमपि। = _ 
दक्षिणार्धे गाहृपत्यस्य भप्यन्ते | 

प्रोदाशा इति शेषः| ~ 
तानभिधार्यानमिधायं बा । 

त्यश्च तित्वाद्धिकसः । 
मूते तयोपतेष कोशा पिधाने वोद्रास्ष । 

मू धान्याधानेन बन्धनाय तृणमयं व्यास्यातं, तेषां संखूयाविकसपः । काशः 

रण्डः पेटा वा तस्थापिधानं पटकम् । एतेषु कुत्रचिदुद्रास्य परोडाशान् । 

दप्िणाप्रेको सकं धुपायत्पराचीनम- 
परेण गादहेपल्यमलयाहृत्याग्रतो हरन्ति । 

धूपायद्धूमायत्पराचीनमवाङ्मृखं गच्छतां बहिकत्विजां पपत्नीकप्तामात्ययजमाना- 
मग्रे हरन्त्यक्मुकम् । स्पएम् । 

१ ख.ग.ठ र. ण. `नस्यप्रेष्यामाः। ३. इ, मबमेत्वा व्रष्यामा। ९ ठ. द. प्मवपेतवाम त. १. नड. न. वेद्य । न. उ, ण, पेडा । 



४८८ सत्याषाहविरचितं भौतसू्च- [$ प्वभप्रभे-- 

या्न्तो यषा; स्म इति गाहैपत्यमुप^* तिष्ठते । 
अष्वर्युरेव । द्वितीयाय तस्य इत्यन्तो मश्वः । 

उत्तरपुव॑मवान्तरदे शं गच्छन्ति । 
विहारादहिरु्तरपूवमीशान्यमागं गच्छन्ति सर्वेऽपि । ततस्तु यत्र पतृष्पथलश्र 

गच्छनि । 
आखुस्ते र्द पशुरिति वजन्नेयाऽऽृरकर एकं परोड। शयुपवपति । 

तं जुषस्वेलयन्तो मनश्नः । आलनेोत्कीणम्रदि निदधाति गच्छन्नेव । तथा चतुष्पथं 
गच्छेथा मध्य भलुत्करो मवति । 

चतुष्पथ एकोट्पुकपुपसमाधाय संपरिस्तीयं । 
बमपतयोगखतुष्पयः । स्पष्टम् । 

मध्यमेन पराश्चपर्णेनान्तिमेन वा सर्वेभ्यः पुरोडाशेभ्पः 
पमवदायामिघर्विष ते रद्र भाग इति जुहति। 

सर्वेभ्यः प्रोडशेम्पः पकृत्सकृत्समवदाय पडाशपत्रेण जुहोस्युस्मुके । तं जुष- 
श्वेद्यन्तः | . , 

भेषजं गव इति दाम्याएपतिष्ठन्ते । 
पर्वे तमञधिमुपतिष्ठन्त उ्यवप्ताययादिल्यन्तेन ! 

प्रतिपूरुषं पुराडाशानादाय । 
प्रतिमनुष्यम् । 

श्यम्बकं यजापह इति जिः प्रदक्षिणं चतुष्पथं परियन्ति । 
प्रयेकं प्रतिप्रदक्षिणे मच्रावृत्तिः। 
पतामान्यमुक्त्वा विशषमाह-- 

तानृध्वानुदस्य भगवः स्थ भगस्य वो रिष्सीः 
येति मतिश परीत्यं यजमानाय समावपन्ति । 

परथमं तृष्णीमादाय पुरोडाशं तत ऊष्वानाकारा उदस्य पश्चाद्धगवः स्थेति मन्रेण 
भुमौ पतन्तं प्रोडा् प्रतिगृह्य तरयम्बकमिलयनेन परीलय प्रदक्षिणीकृत्य चतुष्पथम् । 
ततो यजमानस्याज्ञढो निक्षिप्य पुनर।दयेोध्वमुरस्य प्रतिगृह्य परीत्य यजमानाज्ञरौ 
निधाय । तथेव तृतीयपयायेऽपि । 

---~-*--~--~-* ~= ~ 

# सूत्रपर्तकेषु “ उपतिष्ठन्ते ° इति वतेते । 
[1 

१ख. ग. ठ. ड. नन्ति। भाः । रव. ङ. ज. क्ष. न. ठ. (डाशनामु । 3 घ.ङ. ज, छ. 
भ. "नाम्तमे 1 जख. ग, य. ठ.ड. ण. व्यः प्तः । ५६. ज. क्ष. मे. द. पर्येति। ६ ग१.ड. च. 

ज. भस, म, ट, ण, "ल परीस्व्यः । 



९१ ०पटटः ] महादेवक्रुतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् ४८९ 

यादे यजमानस्य दुहिता पतिकामा स्यात्सा विपरीयात् । 
सा वक्ष्यमाणमंन्रे विशेषः| (? 
त मन््रमाह- 

यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम् । उवा 
रुकमिव बन्धनन्पृलयोयुक्षीय मा पतेरितिप्रि. 
ऋम्य जपति ॥ ४५ ॥ पवयो परिक्रपण- 
योयजमानाय समावपन्त्यत्तमे पत्तिकामाये । 

पवा मन्न: परिक्रमणे । एवं परिक्रमणजपे यजमानाय समावपन्ति उत्तमे पति. 
कामायामावपन्ति । तृती पयाये पतिकामाये पुरयोः पयाययोयंनमानाय न तृतीये | 

तस्यामविद्यमानाया+ सेम यजमानाय । 
तस्यामक्तामाया सवत्र तुनीयेऽपि पयौये | 

तान्प्रत उपनद्य परागजव्यातिं गत्वा दक्ष आस्रनति। 
गव्यनिः क्रोराद्वधं ततोऽपि पर् गत्वा वृक्ते मूतेन स्ह परोडाशरोषान्बध्ननति । 

परागोषठ आततजन्तीति मरहाजः। 
एष ते रुद्र भागस्तं ज्ञुषस्व तेनावसेन 
परा मजवतोती द्यवततधन्वा पिनाक- 
हस्तः कृत्तिवासा पिति चिरवताम्यन्ति । 

प्रणवान्त मच््रमुक्त्वाऽनुच्छरुमन्तो यावन्निरोधं तिष्ठन्ति । चिवारभेवमेवाऽऽतवरत्तिः । 
अप; परिषिच्यापतीक्षपायन्ति । 

मृतेऽपः पारेषिश्चन्ति । अप्रतीक्षमायन्ति । आपा्चितं मूतमनवरोकयन्त आवर्तन्ते । 
परोगोष्ठे माजंयन्ते। 

गोष्ठो गवा विश्रमस्थानम् । तस्य परतो माजेयन्ते । सुमित्रा न इयेतनेति 
भररद्ाजः। 

एधा ऽस्येभिषींमहीलयाह्वनीये समिपोऽभ्यादषाति । 
एकवचनादध्वयु्जमानो वा । 

अपा अन्वचारिषपित्यपतिष्ठन्ते । 
सऽपि । 

एवं पनी गाहृपस्येऽभ्याधायोपतिषटते । 
गतम् | 

१ख. म्न््रविः।२च.ट च्रेणवि"। ३ ख. गन्ध. इच.ट. ठ ण. "नादितो म॒क्षीः। 
श्घ. जर द्वा, ज.द. पतिकामा । ५ ख. ग. च. टर ठ.ड.ण. ग्नि । पर्वो६ च. ट, 'सज्ञयतानि। 

४२९ 

॥ 
(8 



४९० सत्याषाटविरवितं भौतसूत्रं- {५ पश्षमप्रभे-- 

[ [र परलयेत्याऽऽदित्यं धरन चरं निर्वपति । 
तस्यारन्याधेयिक्वत्कल्प इति भरद्वाजः । तच्राऽडदि्यमेव चरमित्युक्तम् । अतोऽ 

देति्देवता । तथा पर्तदशा सामियेन्यः। इडामागः पर्वोऽपि बह्मण एव । चतुर्षोकरणे- 
प्विदं ब्रह्मण टृत्पेव 4 सर्वेऽपि मागा ब्रह्मण एवेति पूर्ववदित्यापस्तम्बः । प्रलेत्येतिव- 
चनाल्यम्बकाङ्गमि)ष्टिरियम् । संतिष्ठन्ते उयम्बक।;: | 

श्वोभूते पौणमासेनष्टरोदबसायानुदषसाय 
चा परसूता देवेन सचिन्ेत्युन्दन्ति । यो 
अस्याः पृथिन्यास्त्वचि निवतेयलत्योषधी- 
रद्चिरोशान ओजसा बरुणो धीतिभिः 
सदनद्रो मरुद्धिः सखिभिः सहापिस्तिरमेन 
शोचिपेति निव्रतेनं वापने था पुरस्तात् ॥ १६ ॥ 

इति सत्याषाहदहिरण्यङेशिसूतरे पथ्चमपभे पञ्चमः पष्टः ॥ ५ ॥ 

€ 
गताथम् | 

इति सत्याषाददिरण्यकरिसृत्रव्याख्यायां पहादेवकृताणं प्रयोमन- 
यन्त्यां पमपरश्न उयम्बकः पश्चमः परः ॥ ५॥ 

भथ पश्वमप्रते षष्ठ. परल । 

ततो व्ये यहे चतुरहे ऽधमासे मास ऋतौ 
चतुषु घा मासेषु शुनासीरीयेण यजते तस्य 
वैश्वदेवेन करपो व्याख्यातः पश संचराणि 
निरुप्यनद्रामरं द्वादशकपालं निर्व॑पति वैश्वदेवं 
चरुमिन्द्राय श्नासीराय पररोडाश्चं द्रादशक- 
पालं वायव्यं पयः स।यमेककपालं वायन्या- 
यवागूः प्रतिधूग्बद््राय शुनासीराय परो. 
डश द्रादश्चकपालमुत्तममेके समामनन्ति । 

व्हाद्यतीते पतरणि प्रयोगो वचनाच्छुनातीरोपठक्षितत्वच्छुनापीरीय कर, उत्तर- 
वदेरमावद्धि्देवेनेतयुक्तम् । गताम् । वायग्यपयप्तः स्थाने वायभ्या यवागुः प्रति- 
~ --- 1 

१ख.ग.ध. इ, च.ज.न, २.८, इ, इ भ्मास्पेष्वोः। 



१षण्पटटः } महदेवकूतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४९४ 

धृग्वा पयोयं पूरुः शाखाहरणारि सायं वत्प्रानपाकरोति उपवेषं शाखपविभ्र च । 
प्रातद।हस्याऽवृता काले प्रातर्दोह दोहयति । तथेवोक्तमापस्तम्बभरद्रानाम्याम् । 
सांनाय्थवदनुमन्रणमेककपाटस्याऽऽग्ेयवत् । यवागश्चरुकस्पेन । प्रतिधःधारेष्णं पयः! 

तमेव रुूढिरिङ्गं च । गोव प्रतिधूक्तस्ये शयुतमिति प्रधिद्धिः । तस्यामेव शृतं पक्रमि, 
त्यथः श्रतेः । प्रतिषुा प्रातःपतवने, रएतदस्मं शृतं कुरुतेति लिङ्गम् । तथा भरदा 
जोऽपि प्रतिधगिति दग्धमान्नवकद् इति। यत्रागृवी प्रतिधग्रा तदपि वायव्यमेवः 
तस्यापि रदोहधर्मृण दुग्ध्वा न संक्षाठनम्। आप्ताद्येषावदाय याग इति पर्वं कात्यायनेन 
पवेषक्षपिद्धान्ताम्यां सयित. ज्ञेयम् । तथा सरौयैस्योत्तमम्थान इनद्रायेत्याघुक्तः 
प्रोडाशः श्ाखान्तरीयः । एवं च प्रवेष्वपि पक्षेषु दश हर्गीषि। 

सपो ऽस्परहस्पत्याय व्वेत्युत्तमेन मासनाग्नैककपालमभिनज्ञ्ोति । 
ज 

एकमेव नामेष्टमापस्तम्बस्यापि तथैव । 

अनुवत्सररणा९ स्वस्तिमाशास्ते दिव्यं धामाऽऽन्नास्त इति 

सूक्तवाकस्य!ऽऽबीष्प होताऽनुबतेयति बत्रीणामिति षा। 
गताथेम् । 

अपरपप्ते समस्यन्स्वकारे पौ्णमास्ये(सेनेष्रोदवसायानद्- 
वप्ताय वा प्रसृता देवेन सवित्रत्य॒न्दन्दयेकं मासय॒दख- 
जत्परमेष्ठी प्रजाभ्यस्तेनाऽऽभ्यो मह आवहदमृतं मत्या. 
भ्यः प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मत्यागृतं येन मासा 
अर्धमासा ज्नवः परिवत्छरा येनते ते प्रजापत एजा- 
नस्य न्यवतेयन्तेनाहपस्य ब्रह्मणा निवतयामि जावसंऽत्नि- 
स्तिम्भन श्रोदिपेति निवतेनं वापने यथा पुरस्ताद् ॥१७॥ 

अपरपसे कृष्णपक्षे शुनापीरीयहवीपि समस्येततेयजेत्स्वकाछ आमावास्येनः हविष 
स्वकाठे पणमासेनेष्टवा तत उदवपरायेत्यादिविषिः । कृतं व्यार्यानम् । 

संतिष्ठन्ते चातुभांस्पानि। 
दानाप्तीरीयान्तेव पस्था चातुम।स्यानां सामादरङ्गत्वात् । 

नेनमना जान सामेन फारगुनी भ्राभ्रयात् । 

एनं यजमानं सोमेनानीजान फाल्नी पौणेमाघ्ी न प्रायात् । फाश्गुन्यां श्ण. 
मास्यां सोमेनावरयमेष्टव्यमित्यमः । चतुषु वा मातेषु शनाप्तीरीयेण यजत इत्ययं 
पक्षो यद] पुनःप्रयोगं चिक्करषति तदैव प्ेमवति नान्यदा तत्रापि फाल्गुन्याः पूवछ्- 

१८. इ. ण. प्यः घ.ङ. ज, भ, ^ति लेव । 



४९२ सत्याषाहविरवितं भ्रोतसून्नं- [^ पश्चमप्रभ- 

अतु्हयामेव शुनाप्ीरीयेण यजेत ततः फागन्यां पुनःप्रयोगश्चातुमौस्यानां चेन्यां 
प्रथमोपक्रमे तस्या अपि फाल्गुनीत्युपरक्षणं सवैमेतत्कात्यायनेन स्पष्टीकृतम् । 
सोमोऽचिष्टोमः। 

सांमामावे पशुना । 
अरशाक्तो पशना निरूढकस्पेनानन्तरे पर्णि । 

पश्वभावे पुनःप्रयोगश्चातुमास्यानाम् । 
इष्टिरप्यक्ता कात्यायननोघायनाश्वायनेः । तदकरणे पुनःप्रयोगः । तान्यङृतेव 

पुनःपयोगोऽम्याप्त इत्यथः । ततोऽपि स्तोमेन पना वा प्तमाप्तिः । इष्टिराभेयी 
कात्यायनीयानाम् | अन्यैः प्वनेषिरित्युक्तम् । अभ्नेयोऽष्टाकपार रन्द्राय एकादश्च- 
कपाट तैश्वरेगे द्वादश्चकपाढो वैश्वरेवश्वरवी समानतच्रा भिन्नतन््रा वेका । 

नित्यानि चातुमास्याति उक्त्वाऽन्यान्याह-- 
वैश्वदेवेन पञ्ुकामो यजेत यस्पिन्नस्य वसन्ते भृयिषटं पयः स्यात् । 

यत्िमन्वक्तन्ते यजमानस्य गोषु विपु दुग्वं भवतिं तत्रोपक्रमः । 
वे्वदेषेन पञ्चुकामो यजेत यावत्सहसं पशुन्प्ाश्यात् । 

सह स दाप्रापिपयन्तं वेश्वदरेवपवणि वेश्वदेवेनेव पर्वणाऽम्याप्तः । 
प्राते सहसे स्वस्थानेरितरेयजते । 

वरुणप्रघाप्रकार आगते वरुणप्रवपिरेवमितरः सोमः पश्ुवाऽन्ते । 
शुनासीरीयेण यजेत ग्रापक्रापः प्रजाकामः पश्कापो रषटिका 
मोऽननाद्यकामो षा वर्यमुदकमन्ववसाय तत खदकाथान्डूबांणः। 

वषौपु मतरे वर्ष्यमुदकं यत्रासि तत्र गत्वा यज तस्मादेवोदकादुदकप्रयोननम् | 
पश्चसंवत्सराणि व्याख्यास्यापस्तव्रं पञ्चहोता वैष्वानरपाजन्यौ 
च फालगन्यां ्द्यज्य दरात् संवत्सराविषटरा तृतीयस्य माप्तन 
यजतं चेऽयां तु भयुञ्य बरीचरतृन्संवत्सरानिष्टा चतुथस्य मासं न 
यनेतेवं विहितं यवरार्ध्यं उपवराध्यं वाऽभ्यस्येदभ्यस्येत् | १८॥ 

इति सत्याषाढदहिरण्यके शिसुे पश्चमप्रश्चे षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥ 
|) रिषि 

इति हिरण्यकेशिसूञे पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 

पञश्चपवत्सराणि पश्च सवत्सराः कादयो येपां चातुमास्यानाम् । अयं प्रयोगो 
नित्यानां काम्यानां च फटमृयस्त्वकामनया स्यात् । तच््रमेकारम्भत्वात् । प्रथम एवे 
प्रयोगे पश्चहोत्रादि। यदा फ'सुन्यामुपक्रमसततदा चाऽश्रृरया द्वावृत्् संवत्तरविष्रा 



६१ ःपटछः ]  महादेवकृतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४९३ 

चातुर्मास्यानां द्विरावृत्तिः सर्वेषां भवति संप्रत्रद्वयेन पुनश्च वश्वदेवपवमात्र 
चातुमास्यमध्ये भवति | तत उ्वमाषाढमापतो मवति तस्मिन्प्रापति वरुणप्रधातैनं यष्टम्य 
गं माप्तमतिक्रम्य श्रावण्यां वरुणप्रवपरयंष्टव्यं चेञ्यामुपक्रमे तु संवत्सरत्रयमम्यस्य 
पुनश्चेज्यां वेश्वदेवेनषटा श्रावण्यां वरुणप्रघापिरेवं चैत्रमारम्यर्तु्नय माद्रपे मवति ततो 
माप्तमतिक्रम्य कार्तिके साकमेवैयेजत् । अनन प्रकारेण पञ्च॒ सवत्तरान्यजति । 
ततोऽपि फटमूखो द्विलव पश्चप्तवतप्राणि चातुम।स्वानि यजेत । तथा च पञ्च दर 
पश्चदश वा त्रयः प्रयोगा विकस्पेन मन्ति । अभ्यात्तः प्र्षप्तमाप्लयथः | 

इति सत्याषाढ दिरण्यकेशिसृत्रव्याख्यायां पहदेवदृतायां भयो 
जयन्त्यां परञ्चपप्रभ्ने शुनासीरीयः षष्ठः पररः ॥ ६ ॥ 

® ® 

रति हिरण्यकर्तिसूत्रव्याख्यायां महादेवकरतयां प्रयोगवेजयन्त्यां 
¢ 

पश्चपश्चातुमास्यपर्षः । 

जथ षष्ठः प्रन्नः । 

( तत्र प्रथमः पटकः । ) 

ऋ्वेदादयुपदिष्टेषु साङ्गकमसु कत्ता । 
हाचादेः परिमाप्याधाध्वर्योयाजुषकभेपु ॥ १ ॥ 
निरूपिता ब्रह्मणोऽपि हवियत्ञेषु तेषु त॒ । 

®> ~ 

प्रथानकवरदपत्याः फषटप्रातिं निवारयन् ॥ १ ॥ 
संकल्पादेव कतुंत्वमनयोमुख्यमादिशन् । 
फटं च पवकरमस्वत्रेवान्यच प्रप्तङ्गतः ॥ ३ ॥ 
क विदुक्त्वा ह वियेन्ञयाजमानं प्तविस्तरम् । 
होत्रादियेदपज्ञाभिरविहितेष्वपि कमेसु ॥ ४ ॥ 
होत्रादिकतुनियमापवादेन निरूप्यते । 
[ ® 

टिङ्गाद्वाकंयाद्धिशेषाभिषानाच्छरत्या च नाधने ॥ ९ ॥ 

सन्ति सामान्यन्ञायाः षष्ठे प्रन्ने प्रतिन्तया | 
उतरैतानिककमाणि सत्रह्माण्यपि चर्तिवनाम् ॥ १ ॥ 

~~ = => € _ (~. ० क साध्यानि तेषु चेत्मात्कतुगामि फलं स्थितम् । 
क के, @ 

न्यायवेदण्ध्यविन्ञेयै यानमानमितीरितिम् ॥ ७ ॥ 



४९४ सत्याषाठविरयितं भ्रौतसूर्व- [१ षष्परन्न- 

परतिज्ञाकरणं तावदादौ सवस्य तन्यते । 
हविर्यजते दशपृणमाप्तादो तनिरूप्यते ॥ < ॥ 

याजमानं व्याख्यास्यामः । 
यद्यपि यन देवपूनातगतिकरणदनेष्वितिषात्वनुश्चाप्तनसूत्रेण यनेषी त: पूजाद्यथस्य 

च्टः शतुशानचाविति सूत्रेण छ्डदिशश्ञानच्प्रत्ययान्तत्य भ्युत्पत्त्या यजमानशब्देन 
देवपूजादिकभ॑णः कताऽऽत्मनेपदा्था्च फरमोक्ता प्रतीयते तथाऽपि याग(यो)रूख्चा 
चपवकपताध्ये कमणि फलमोक्ता यः स एष प्रतीयते । पूर्तेषु यजत्यर्थष्वपि यजमान- 
शब्दप्रयोगात् । देवपूजाकतयदरशचनाच्च । तस्गादक्षिणायं प्रवृत्तत्वकःके कमणि यः 
फलमाक्ता सत एव यजमानशन्दवाच्यः । नच कभमात्रफटमोक्तरि दश्यते प्रयोग 
उपनयनादिषु प्तामयाचारिकेष्वपि च फटमोक्तरि प्रयोगामावात् । तये; फठमोक्त्रोः 
कमे तद्यानमानम् । पर्या अपि फलं भोक्ततवस्याऽऽानप्र्ने निरूपितत्वात् । यद्यपि 
तत्तदधेदविहितानि वेतानिकानि होत्वेदादिपंज्ञामिहोतरादिनियतकतुकाण्येवेति स्था- 
पित तथाऽपि विरेष्ममाभेप्तदह्वामेन दंपत्ये।रपि कचित्कतेप्वे प्रापतं तज्निरूप्यत 
इयथः । 

तत्र फटप्रापकं यजमानमात्रानुष्ठयं प्रमाममाह- 
समस्ते क्रताषर्थं शयमाणं यजमानः काषयते। 

4 0 कवी क, श समस्ते नियतेऽनियते च साङ्गे कतौ क्रतुशन्दपुरस्कारेणात्वम्निधिमिविहेतात्वक- 
के कर्मणि । दशपूरणमाप्रयोशवत्वार् ऋतिन इत्यादिनाऽभनिहोत्स्य यन्ञक्रतोरेवमन्तेन 
रोपुणमाप्तचातुर्मास्यपश्वभनिरोत्राणापक्रतुरूपाणामपि क्रतुशब्देन गौोगणेनाप्युपात्ताना- 

मिह ग्रहणं, ज्योतिष्टोमस्य तु मृखुषत्वेनोपात्तस्य यागविशेष एव ॒पपके मामार्य 
कतुशाञ्दो याज्ञिकप्रपिद्या हदे वेदे च वाजपेये सवै यन्ञक्रतवोऽवरुध्यन्त इत्यादो 
ततेऽन्यत्र पश्चमहायन्ञेष॒ यन्ञप्तत्रशज्दवद्रौणः । प्रकृते मुख्यमात्ररहणे हवियज्ञयान. 
मानकमविधानं विरुध्येत तस्पाज्गोणमुरूयान ग्रहणम् । ज्ञं व्यारूपास्याम इत्यत्र विषिर - 
क्षणानि कर्माणि कर्ममिरमिःश्रेयपमित्यादो च प्रयक्तयज्ञशन्दकमंशब्दावपहाय कऋनुशब्द 
परयुज्ञानेनाऽऽचायणत्विकताध्यान्येव कर्माणि क्रतुशज्देन गृही तानीति गम्यते । अथं ममेदं 
मृयादित्यथ्येते तद फरमिति यावत् । करतौ प्रयोजनतया साध्यत्वेन प्रयोजकोऽथेः । 
तं क्रतो साध्यं विधिश्रुयेष्टप्ाघनयोग्यपरया नियतेषु निःघ्रयप्तिङ्गसहकृतया विश्व. 
जिदादौ स्र्भं रातरिपतत्रादौ प्रतिषठादिकं कमादिपदवद्वाकंयप्तहङृतया च वायम्यर 
श्वतमारमेत भूतिकाम इत्यादौ मूल्यादिकमयेत्वेनाऽऽवेरितं यजमानः कामयते । नच 
वतेमानापरेशादनुवादः कमस्येति काच्पम् | निष्प्रयो ननत्वादानथेकयमेव स्यात्| तस्मा. 
त्क।मयतेति विधो प्रयोगोऽप्राप्तत्वात् । नच फडकामनायां व्िधिरसि । कामनेच्छ 

द 

ह | 



श्र पट्टः महादेवषूतवैजसम्तीव्यारुथासमेतम् । ४९५ 

सा वस्त॒पौन्दर्यज्ञानदिष जायते नतु विषिना । विधि न फले प्रवकः । अत एव 
फठारो भावनायास्तु प्रत्ययो न विधायक इत्युक्तं तस्मात्फटप्ताधने विधिरिति वाच्यम् | 
तत्र वाचिके यः काम(भिनयोऽप्रप्तः प्त एव कामयतो विहितोऽतो नमान एवे. 
त्यथ नियमोऽपि युज्यते । नानवेदगतं फटं तथाऽपि नत्विमिमः सकल्पनीयं प्तमा- 
थाया बाधात् । अत एव यो यक्ष्य इत्युक्त्वेलयत्नाऽऽत्मनेपदं श्रूयते । उक्वेत्यनेन 
संकल्पस्य वाचिकत्वमुक्तं तदेव प्रथमं यजमानकरम श्रुत्येवोक्तं पुरुषरूपप्राप्तं॑तेन यत्ते 
प्रवतेमानत्वेन यजमानो नत्वनारन्धयन्ञो यजमानः स्याक्कितु यक्ष्यमाणः । अतोऽनेन 
यनेन यक्ष्य इति कृतवाचिकपंकरप।ऽङ्गप्र्तमानो येन क्रतुना यक्ष्य इति कृत. 
कर्पः । तत्र श्रूयमाणं परमपि कामविषरयत्वेनानुवरेद मुककाम इति तद्वाकयशषत्वेन।- 

न्यथ। सिध्यतः फलठस्यानन्वये पकस्पवाक्यमप्तमर्थ स्यात् । यागेन मावयिष्य इत्युक्ते 
किमिल्याकादक्षा नायते तत्पूरणायामुक्काम इति वक्तग्यमित्यथेः । अत एवान्यफ- 
ङकम॑णि चिक्कतत्वविषानाथं यजतीति परक्मीपदनिरदेशो नहि प्रयत्नपरि्न्दाश्रयत्व - 
मात्रेण मुय कत्वं पमवति । सवत्र; कर्तेति पाणिनिस्मरणात्छातन्न्यं मोक्तरेष 
मर्थं तत्म्ेरितेषु तु स्वातन्ज्यं गौं विवक्षिते दरेयितुं यजतीति परस्मेषदप्रयोगः । 
सू्रकृताऽप्युखेदेन होता करोतीत्यादौ परस्मेपदप्रयेगिणान्यग्रोरितत्वं दशते, नहि 
पराथफटठे कमणि परेणाप्रवर्तितः प्रवतैते। ननु प्त कथं फठमोक्ता स्यात्परषानकर्मणोऽ. 
कतां यतो नच वेरिके कर्मणि शतन्त्यमात्रेण कत्रेता । तथा च जैमिनिः पव॑प्- 
तिद्धान्तावाह शाल्ञफठं प्रयोक्तरि तहछक्षणात्वादिति सूत्रेण । सवं कर्म फलठ्मोक्तेव 
कतेग्यमिति प्रा(ल्यमिषाभेय राद्धानिततम्- उत्पर्मे वा प्रधाने स्यादिति । प्क्स्य 
साङ्गस्य कमेणो हि ऋंतिकूपराध्यत्वेऽपि यागमात्रप्रषानं तत्पलन्या कतेन्यमेतावता 
तत्फलभ्रातिः । जत एव काल्यायनः--प्रघानस्वामी फलमागादिति । तेनापि द्रन्यद्- 
वतात्यागो याग इत्युक्तम् । तस्मात्मधानमात्रकतत्वेन कमफ तस्येति युक्तम् । भव- 
पक्षे तु त्यागप्रधःनता प्रथमपटछे निराकृता । प्रधानं यागो होतृकतुको होमाऽ. 
ध्व्यकतैक इति होतुकतक इति स्थितं स्वातन्डयमात्रेण कः कमेफटं स्यादिति 
चेत् । उच्यते-यः प्रषानस्य कता सोऽद्गानामिति परिभषितत्वा्चागस्य प्रधा 
नस्य यजमानकर्ैकत्वे तु यजमानक्तकत्वमङ्गानामपि स्यादिति समारूयाभिन- 
सिवक्षतृताऽपि स्यात् । अतो न प्रघानकतां यजमान इष्टः सूत्रकृता । तस्माद - 
न्यतो ऽप्रवृत्तः फलाय प्तकसर्पेन प्रवृत्त एव स्वतनच््रः कत्त।ऽन्यो नेति सूत्रतातसयेम् । 
नचान्पेन कृतस्यान्यः फलमोक्ताऽतिप्रपङ्गापत्तरितिं वाच्यम् । यथा यजमानेन त्यागे 
कृते प्रधाने यजमनपलन्या भपि फम् । तत्केन हेतुना संकल्पेनेति वाच्यम् । 
तत्राऽऽपप्तम्बप्रमापिरिति समः समाधिविषिः। यथाञङ्गषु कतुरन्यसिन्षपि यन. 
मनेऽपुवमृत्पदचयते तद्रसमधानं पूवैमि पेकर्पकररवेव स्यात्तत्फष्ठं॑चेति नातिप्रतङ्गः । 



४९६ सत्याषाठविरचितं भोतसूच- [ १ पष्ठप्रभे-- 

ॐ, ० ® चे यथा छोके राजादिः सकल्पमात्रेण राञ्यं भङ्क प्ररिपे राज्यम्रहणाय प्रघानादिनिः कृत. 
ग्रहणमपि विहितेष्वपि देवताप्रतिष्ठादिपरतेष प्रतिष्ठाप्रघानेषु ल्यागापतमवाद्द्रमपादावाप 
तथात्वात्पंकसपमत्रेणरविवक्ततस्य प्रधानकर्मणो यजमान एापूत्रमेव तस्य फट च भव- 
तीति न क्रंचिदनुपपन्नम् । एवं वा सुत्रयोनना-- समस्ते पतङ्गे कमक्रतो यो यक्ष्य 
इत्यनुवादेन वचनामिनयेन चोत्नीतेन यक्ष्य इति पकस यद्यपि फटे तथाऽपि विधि- 
वाक्ये क्रत श्रूयमाणं यजमान एव कामयतेऽनेन यक्ष्य इति वाक्य इदमनेन फलं कामय 
इति वाक्यशेषेण कामयते । तस्मायज्ञारम्म एवानेन क्मेणा यक्ष्ये याक्ञजीवमियादिं 
यथापमवमक्त्वाऽनेन निःश्रयप्ं कामय इत्यादि तत्तत्कामनानुमारेण वरेत् । यथोक्त- 
मापस्तम्बेन।पि क्रत्वादौ कत॒कामं कामयेत यज्ञाङ्गारो यत्ताज्गकाममिति। समस्ते ाङ्कऽपि 
क्रतो प्ताध्यत्वेनष्टं श्रावयेदित्युक्तं तच यनज्ञारम्भे प्रधानफटमङ्गारम्भे चाङ्गफल- 
मित्युक्त मवति | 

ननु नियतेष्वङ्गेषु विधिश्चुतिमात्रेण न फं निःश्रेय कट्प्यं नापि रत्रिप्तत्रन्याये 
नाऽऽथवादिकम् । नापि विश्वजिन्न्यायेन स्वगेफलम् । फितु नियताङ्गानि प्रधानेन 
स्वफटतिच्यथ कथंमावाकाङ्क्षिगृरीतानि न परथक्फछाकाङ्न्लाणि तथाऽपि श्रत्या 
कामपद्वत्याऽनन्याथया च यत्रापि फलमङ्खष्वनङ्गेषु चास्ति तत्रापि कामना 

1 कचिदटत्विडनिष्ठाऽपि श्रूयते तत्र किम॒त्विना फटमथवा यजमानस्यैव । यजमानफटेऽपि 
€ 

सकरपोऽत्र्ििना यजमानस्येति निगेयायमाह- 
च, तथा निदेषु यङ्गाङ्गेषु यानि त॒ कापयतिः रावयति । 

की भी 

ष नोत्तगीबाधो न प्पेतर्ञप्वथवादैः फटकसपना । नाप्यङ्गेषु फटश्चुतिरभवाद 
नित्येषु फटनिरपेक्षया विधेश्त्या फख्वप्रधानाङ्गेषु तथ! निय- 

ऽपि नियभनानुष्ठेयषु यज्ञाङ्गेषु यज्ञफखवत्तया फ्वत्सु । ननु 
ष्विति यज्ञाङ्गेषु हि नियभेनानष्ठानं तचज्नाज्गग्रहभनैव पिद्ध- 
न । वैकल्पिके यत्राङ्कमप्षिं तथाऽतिरत्रे पोडरिनं गृहणाति 

नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति पाक्षिके षोडश्चियागे फलार्थतयेव प्रतृत्तिनान्यथा यत्तस्य 
॥ २ [4 9 तेन विना द्यैगुण्यात् । तस्मद्रैगुण्यपरिहाराथमनष्ठीयमानं निलरिदयथंः । तेप्वप्यन्य- 
तःपिद्धस्य स्थनेष्वपि यानि चार्थङूपाणि सपु ूतरेऽथमिति पदं ग्यत्पननमथ्य॑त इति 
फटमुक्तं तत्न नपुंप्रकनिदेशेन जातिवाविनोपद्िष्ट्या न्न (ज) व्यक्तिवा चकेन बहुवच- 
नान्तेन नपुंप्तकालङ्गेन परामश यानीति । यान्यथ्धमानानि पुरुषेण निलाङ्गपताध्यानि 
कामयति्षीतुः श्रावयति अमिधयेव बोधयति तान्येवाज्गफलानि नान्यानि तान्येव 
यजमान एव कामयते पर्वानुषङ्गः । अयमामिप्रायः-यज्ञङ्गेष्वपि श्रुल्याऽनन्यपरयां 
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१, च, ट, ठ. "स्ति य्थाः। 



प्र पटलः 1] महादेवक्रतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४९५७ 

बोधितानि फलान्येव न सा श्रुतिरथेवाद एवानद्भेष्वपि च कं वक्तश्यं यानि फ 

विना नानुष्टेयानि तत्राथवाद एवाननष्ठानलक्षणमप्रमाण्यं स्याद्विषेः । तस्मादु भयत्रापि 
नार्थवादता कितु फठाभेतैव । अत्र कामयतिरू(रु)पठस्षणमिच्छाविषयत्वं(तवे)नायर- 
तिपादक्रानां शन्दानाम् । बुमृष[ति] तितीरषत्यनयोः साक्षदेकाथकत्वात् । इतराय्र- 
प्र्ययस्यापि समाना्ेत्वात् । अभिचरन्नामयाव्यादिशन्दरानामनिष्टाथ।नामपि विधिषु 
न श्रुत्यविदिताथस्यापु्रस्यष्टस्य स्ताध्यस्याऽञेदकानामिच्छाविषयत्वं विना साध्यत्वा- 
सेमवादवदयमथाीक्षिप्तच्छाविषयत्वमपि बोषयतामुषर्क्षणम् । तान्यङ्गानङ्गफडानि यज. 
नस्य कम॑णां स्वतन््रकर्रेव । तथाऽप्य्वय्यौदिकामना श्रूयते वयाऽपि नाघ्वय्बादियः 
स्वाथतया साषयितुमीशते शाच्जफट च कर्मणां स्वतच्नकपुरेवेति न्यायात् । नद्चनेन 
परवतितस्य कर्मणः फलमन्यस्य स्यात् । यदप्यन्यस्य प्रपाप्रवर्वनादिषु कमपु तृतः 
फटमन्येष्वप्य्ति तथाऽपि न तद्विधिफम् । किंतु तदानुषङ्ञिकं विधिफटठं कतूरेवेति 

न ग्यमिचरः। तथा च यान्कामयेत यजमानानिति तथा यं कामयेत पसवमायुरियादिति 
पजनमानकाम्वमेव फं नाघ्वयुकाममनिच्छतो यजमानस्य फलं स्यात् । एवमत्विजामपि 

क चितस्वक।मनाविषयत्वेन स्वफलरना ददयते । तन्नापि यदि यजमान एवानेन कभेणा 
म ऋतिविजां फं भूयादिति कामयते तदैव नान्यदा | तदेतत यानील्यनेन दशितम् । 
तथा यं कामयत प्रमायुकः स्यादिल्यदेरपि न फट्परता मानत्वामावात्। अष्वयुणाऽ. 
निष्टं कम्थमानमपि न यनमानप्रयुक्तेन कमणा मवतीत्युक्तम् । यथा यजमानायानिष्ठं 
कामयते तादगेवेति । तथा न काय॑मित्य्॑वादः | यत्रतु कामनाप्तमानायपरैरनेषितं 
तत्क।म्यमानमपि नाङ्कफरमित्यपि कामयतिरेलयनेनाक्तम् । श्र(वयतीत्यनेन कामादि 
पदनोजितमपि यद्यमिघया न प्रतिपाद्यते कित्वनृद्यतेऽभिषायाः पदान्तरेण प्रतिबन्धात् । 

तश्रापि न फरताऽपि त्वथवाद एव । यथा त्िष्टुमा परिदध्यादिद्धियं वे क्रिष्टुगिन्धि- 
यकामः खल वै राजन्यो यजनत इति तथा जगल्येल्यपि । अत्र खद्रैषदानां हेतुषे- 
नामिधाप्रतिबन्धादनुवादेनायवादतैव । यदि कामयेत ब्रह्मवध॑ततमस्त्विति गायत्रिया 
परिदध्यादिति फरपरतेवात्र नाय॑वादता । भत्र फटवन्तयङ्गानि क्रियाजातिद्रम्पगुणाः। 
क्रिया तावत्--भाषानेऽग्नये मगिनेऽष्टाकपरेष्टिः । प्ता निघ्याच काम्या । तथा 
राका तिनीवाडी पल्नीपयानमागै । जाति्यीवत्पाछाशं ब्रहमवर्च्तकामस्य युपे कुर्यात् । 
द्रग्यमपि--द्रग्यमभिहोन्नहोमे पयः । गुमः-युपे त्रिरत्निपञ्चारतिनत्वं च । एषां सयो. 
गण़थक्त्वन्यायिन यागाङ्गता । तथाऽनङ्गान्यपि क्रत्वाशितानि चतुर्ष कहयागः 
पत्नीप्तयजेषु । जातिः-यदि कामयत नद्यत्र्च॑तमस््विति गायत्रिया परिष्व 
दिति परिधानीयायां गायत्री त्वम् । द्रव्यम् --कास्यमृन्मये प्रशयनाश्िते । गगः~- 

१च. ट तयाऽ५। 

६३ 



४९९ सत्याषाहिरषितं भरीतसञ्- [१ षष्मरने- 

षार उकनीचते 4 एतेषां क्रत्वद्ूमत्वविदकं प्रमामं नासि । यदि प्रकरणना्गस्वं 
हदा वाक्यमदः स्वात्सङृच्छरृतस्य वाक्यस्य । 

उदाहरति- 
यथाऽऽघारस्योध्वेतायां नीचेस्तायां च । 

ङभ्वैमाघारयेत्त्र्मकामस्य न्यश्चं वृष्टिकामस्येति यथ। यजमान एव कामयते तथा 
थान्कामयत यजमानान्प्मावलयेनानिति ग्याद्धतिविधाने स्थानविरेषढक्षणो गुणो यञ. 
मानफङा्षं विधीयमानो यजमानेनैव कामयितव्यः संकस्पेनेतय्थः । 

एतत्सूत्रे नियमविधानेन फएडितां परिषस्यां दरैयति- 
अथवादा इहरे । 

आ्रारस्येलनुकर्षः । आषारगतगुणविध्यथेवादा इतरेऽनन्यथातिद्धया श्रुलेवाऽ5- 
वेदिताभप्रापका विष्यदेशान्तर्गतास्तऽत) ऽन्ये वाक्यन्ञेषा विध्युदेशानन्तगेताः घन्तः 
पथमपि वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तो वाकथेकवाक्यतां गच्छन्तोऽथेवादाः स्तावक। न फ 
प्रापका इत्यथैः । बह्ममीमां ् तकानामिव वाक्यैकवाक्यताऽथेवादानामिष्ट सूत्रकृतामवा- 
स्तरवाकवर्थिऽपि प्रामाण्यस्वीकारात्तत्त(न्तु)जेमिनौयानामिव पदरकवाक्यता | 

यथा सेततमाघारवतीलयत् प्राणानामन्नाद्यघ्य पेतत्या इत्येवमादयोऽयेवादा भावरार- 
योस्तथाऽन्येष्वपि नियतेषु यज्ञाङ्गषु प्रकारान्तरसिद्धा अथवादा एवेलयाह- 

तथ।ऽन्येष॒॒यङ्घाङ्ेषु पुरीषवतीं करोति प्रज. 
येवेनं पश्चमिः परीषवन्तं करोति यधुपं मिनोति 
सवगेस्य रोकस्य प्र्गात्या एवे त्वोर्जे त्वेति 
क्राखामास्छिनत्तीषमेबोजं यजमाने दधातीति । 

शाखान्तरीयं वक्यम्। इतीति नानाप्रकाराणामयेवादाना पुतवैदशितानां प्रहणायेम् । 

द्रम्यपरकरपनं यजमानस्य दक्षिणादानं ब्रह्मच जपाश। 
यद्यङ्कङ्गमूतं दव्यं पिद्धं जात्यादिना पश्चदङ्गत्वेन तत्तद्रेरविहितमपि नत्विगमिः 

संकषटप्थं तत्। नहि तत्र तत्र वेदं पेपादनं विधीयतेऽपि तु पिद्धस्पाङ्गताऽतो द्रभ्यप्र- 
करपनं पृवैम्थतिद्धं तत्त॒ स्वा्थपतिद्यर्थं यजमान एव क्ुयोत् । नहि त ऋतिजो दक्षि. 
गारमेन प्रवृत्ताः स्वयं व्ययं कतुं प्रमवनिति । अत जआन्यत्रीरिपश्चुतण्डुदगान।श्वारीनां 
सपादन याजमानं यजमानः स्वद्रऽ्थन्ययेन पक्षाद्राऽन्येन वा तपादयेत् | अत्र षन. 
मानम्रहणं पुनः संकस्पे प्रवतमानस्य द्रव्यप्रककत्वं मा मूकितु परकद्यात्पू मेव 
यकष्यमाणघ्येति । यजेमानपरं द्व्यप्रकसपनपदेन न संबद्धमिति पुनरभरमेरेव सैबन्धो 

१६. क्ष्, भ. श्या निदु । 



९१्र०पट्डः }  महादेवकृतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ४९९ 

यथा स्यादिति प्रयोजनं दक्षिणारित्रयेण संबध्यत उत्तरक्रानुवतेते च । दक्षिणादानं 
स्वत्वत्यामर्ूपं नस्वामिनः सेमवति । परामथ्य॑मपि श्रुत्या बाध्यते ऽनद्वान्होत्रा देय 
इत्यादिना । भष्टङ्गमेथुनत्यागो ब्रह्मचयं तद्यजमानपंस्कार एव तमाखूयायाः न्नाम. 
यन बाधात् । ऋत्विजां हि बरह्मचयामावेऽपि कतेतवपत॑मकत् । तस्मादीक्षास्कार. 
वस्स्वामिनः स्कार इति मवत्यदष्टाथेः तस्कारो यजमानस्यैव । अत एव दिद्धेन 
पमाख्यानयि पतति योऽस्याश्नोनाघास्यमानो मवति सत एतां राति ब्रह्मचय चरतीत्य- 
ध्वरयोरह्यच्थविधानम्। यत्र कुत्रापि वेदे पठितानां मश्राणां जपं फरन्या अपि । वक्ष्यति 
च धर्मेषु नहि प्रतर्तति यजमाने प्या नैमित्तिकेषु दनेषु सतेयमृपदिशन्तीति तस्या 
अपिं स्वाम्यमस्त्यवेति प्रवप्तति यजमाने दक्षिणादानं प्ल्याडपि कार्यं वरो देयः। 
िन्दस्प्राणि दद्यद्वि्यारिना विहित सकनारिनिभित्तं दानमपि दक्िणाशन्देन प्रदेय 
माघ्रप्रहमात् । 

जपानां विविमभत्तिद्धं दशेयति- 

प्रयगाक्षिषो मत्रानकपकरणाञ्जषति! 

यजमान इत्यनुवतेते । मन्प्रयोक्तुरात्मानं प्रतिपाद्यत्वमागच्छन्तीति प्रतीच इष्टप्रा- 
भनास्ताः प्रतिपादत्वेन येष्ठा मच््रणा ते तथा प्र्क्षं मह्यं स्यादिल्यात्मगामित्वम् । 
आशिष दृष्टपराततिप्रा्नादूपाथेवादा उपलक्षणम् । तान्भश््ान्यजमानो जपति । वज- 
मान एव जपलयेवेति चोमयं नियम्यते । एन जपस्तथाचादृष्टाथे चातुस्वयै पाणिनिस्म्- 
तिन्यायेन तिद्धमसिद्धमितीयविहितानां जपाषेतया विधिजपतीलयेव कल्प्यो यजमान. 
कर्वकः पराक्षादिलयथेः फडति । प्रत्यक्ञनपविधिविहितानां विनियोग जपतीति चेत्यनेन 
वकयल्यतो ज्ञायतेऽत्र विधिः कर्प्य इति । अयमाशयः -जध्ययनविधिनेस्पादितानां 
मन्राणां स्तरर्यावनोषद्धारा फठ्वत्कभेप्ताभनाना यज्ञकमीभो मचा हृति परिमाषासूत्रेण 
सकषमश््राणां यन्ञानुष्ठानाथैत्वमुक्तम् । तेत्र येषां विनियोनको विधिनास्ि तेकेन 
प्रमागेन यन्तकमी्थाः स्युः । मतसत्वध्ययनविधिनेव ते पामान्येन विनियुक्ता एष | 
तेषां विरेषविधाकाङ्क्षिणां प्रत्यगाशीस्त्वरक्षणटिङ्गेन स्वश्यानुपमद्रको जप ए 
विधेयत्वेन पराये धात्व नान्यो योगः स्यात् । ननु षस्य परिनिषानमित्यादिसूत्र- 
रविनियुक्त। प्ता विनियोगलिङ्केन वदता दशतयी सामन्यतिरिक्तानामपि भश्राणां 
तूष्णीकेषु प्राकृतेषु यजुरिति सूप्रेण विनियुक्तत्वानेतेम्योऽन्ये मन्राः पतन्ति । 
येषां जपे विनियोगः कप्य इत्युच्यते । अ्राऽऽहाकमंकरणानिति । कमेबद्या 
बेष्टा तस्यां करणत्वेन प्रतीतास्ते कमेकरणास्ते हि तुष्णीकक्रियामु प्राहृताम 

१९.ग.ण. लान ढगाः। 



५०० सत्याषाढविरचितं भ्रोतसूत्रं- [६ षष्ठपरभे-~ 

विहितास्वेव प्रत्यगारिषोऽपि मश्रपाकाङ्क्षासु चिङ्गिन तत्र क्रियाप्रति. 
पादनत्वरक्तणेन गच्छन्त्येव । प्रत्यगाशाचिद्गं च विधिकल्पकममिमृय श्रुति- 
विधेयक्रियामेव क्रियाप्रतिपादनलिङ्गेनाप्यकदर्पनदामाचच न संनायेन गच्छन्ति ! 

ये स्वकर्मकरणास्तेषां तृष्णीकाः क्रियाः प्रति गमने पताम्थ्य नस्ति । यद्ि 
तदमावाकङ्क्षारयाऽपि ते न केवह्प्रलयगाशीःपराः क्रियाया प्रतिप 

दकाः कथं क्रियाममिषया प्रञ्चुवन्ति । नचात्र बाह्मणविहितत्वमस्ि येन 
यथोपदिष्टं ्राह्मणवन्त इति सुत्रेण लक्षणयाऽपि क्रियाप्रतिपादकाः स्युः । तस्मात्तेषा- 
मध्ययनपिःयेबटेन स्वप्ताध्यजपविधिकस्पकत्वमेव युक्तम् । नद्यनुचारितस्य कर्माङ्ग- 
त्वमध्ययनविधिनाऽञवेदितु कितृच्चारणेनोत्पन्नस्याभिन्यक्तस्येव वा, इदानीं दृष्टे चाप 
मवति तदुच्चारणेन विवेयेन साक्षादपत्रमेव वाच्थ॑सेस्कायौयंस्याप्रतीतेः | नच मनं 
जपतील्यसि द्वितीयानिरष्टं सेस्कायमिति बाच्यम् । मन््रस्यान्यत्र विनियुक्त 
विनि्ोक्ष्यमाणत्वामावाद्वितीयया नेप्पितरतमत्वं [कन कारकत्वमात्रमवगम्यते ह्यकतरि 
चेति पाणिनिस्स्तेः | तस्मान्न द्रग्यमात्रे षादृष्टमापेयश्शव्दापरपर्यायं जनयत्तद्द्रा- 
राऽपृषोत्पादकं कितु पताक्षात्फलमोक्तरि स्वरामिन्येवोत्सर्थिकं मन्नोचचारणक्रिययाऽपूव 
जन्थते | वेषकभ॑णा फलाशाप्तनं मुख्यं फलं स्वामिन्येव स एव मद्यपिष्टमिरं मृयारिंति 
क।मयितु योग्यो निवि । तस्यान्यफटशाप्तनने यद्यपि या काचनाऽऽङ्गिषमरतिगाशाप्ते 

तां यजमानस्येति तथाऽपि यजमानफञज्ाप्तने मन््वाच्ये सह्यमिरं मृयादिति गौणमेव । 
नचामिधावाेऽन्यद्विनियोजकं प्रमाणमल्ति । समाख्यायास्तु खिद्धेन ब।पन्मख्यवृत्या 

भोक्तेवोन्चारणे कतां यजमानो यागेन फ स्ताधयितुं प्रवर्तः फटपृवोश्रयत्वयो- 
ग्यमात्मानं दीक्षयेव करोत्यपूर्वेण संस्कृतम् । ण्वं च दीक्षणीयेष्टिवदेव जप. 
स्याऽऽरादुपक।रकत्वेऽपि यनमानपतष्कारकत्वमुपपरयने । स्वतस्कारन्यतिरिक्तं कमणि 
प्रतिनिधिः प्रवप्रनो यनमानस्यत्विखक्ष्यते । पस्य सस्कारकत्वान्न तत्र प्रति. 
निधिरिति स्वस्येव प्रवप्ततो जपो वक्ष्यते । तदेवं जपस्याऽऽरादुपकारकत्वे पषा- 
दित एवपपद्यत इति युक्तमुत्पदयामः । तप्मादणेदादिमाख्याप्रापतातिव 
ज्यवावेन यत्र यत्र मच्रपाठत्तञ तत्र कमममीवि जपः कायः । द्रव्यप्रकाश्चनन 
परल्यगाशीःपरा्यनं यत्र मन्रेषु स्यात्तत्र तत्र तत्तद्द्रम्यजन्यं क्रिययोपक्षिते कि 
कर्तव्यस्तत्तत्कर्माङ्गतया । तत्र पाठादुत्कर्षोऽपि मन््रेऽवान्तरलिज्गनानुज्ञातः पाठात्तस्य 
प्रबहत्वात् । ये च क्रियाकरणद्रार् प्रत्यगाज्ञीःपरासतत्र क्रिथां विनाऽऽरौीःप्राप्त्यामावा- 
त्कियारिङ्गमेव प्रं तेन तुष्णीकेषु प्राकृनेषु तत्तद्पिक्मपु प्रल्क्त्वमारोप्य 
गौण्याऽमि वृत्या प्रतरमैन्ते । ये प्रल्मारिषः श्रुलया क्रियायां विनियुक्तास्तेषां चिष् 

क क (र २.१ 

श्रुत्या सुतरां बापितमिति गण्या वृचा क्रिमापरत्वम् । तथाचानपन्यृङ्खंपतामसिति 



९ "पटः ] महाविवकरतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ५०१ 

पाणिनिना वक्ष्यमाणन्यायमटमधिलयो कमकश्रत्यमपि भाषेतमिति जपे जातः श्यर्थमवि 
पिद्धमस्याध्वयुपटिन। 

एवं च पारेमापिते यजमानकतृके जपे सति पर्मिषितन्ययिन शब्दान्तरे्बोषित- 
कममेदेष्वपि तत्तद्धिधिविहितेष्वपि केषचिजपधर्म यजमानकर्कत्वं चातिदिशति- 

तथोपदिश्यपानानुपतिष्रतेऽनपत्र वतेऽभि. 
मच्रयतेऽभिमृश्षति नपतीति च | 

जपतीति चेलन्तेन विधिजातिनोपदिरयमानानपि प्र्यगारिषो मश्रांस्तत्तदुपदिष्टविशे- 
षेण विशिष्टकमीन्तरविनियक्तानपि तथा जपति यजमान एव। नत् तां क्रियां साधनतया 
तत्तदधेद विहितया तृतीयया श्रल्या माप्तमानानाप्युत्विनपं प्रय॒ज्ञते(१) । भत्र चातुःस्वय.- 
माश्षःपरलेन यजमानक्वकत्वं चातिदिरयते जपे विहिते यजमानकतौत्वमित्यथैः। अयं 
मावः-यद्यपि चोपतिष्ठत इत्यादिना कमेभेरोऽस्ि जे तु प्रयोगभेरस्तथाऽपि न तेन तत्क 
मेपाधनतया प्रतीयमाना मन्ना: प्रल्यगाशीःपरत्वं जहति। क्रियामंशमृतां प्रतिनुतीययान 

साधनलमच्यते [कत् प्रल्यगाज्ोःशास्तन प्रत्यव प्राघान्यादश्ात्तद् द्वारा तेषामङ्कत्वात्। 

उपतिष्ठत इत्या।देना विरिष्टमिघनिऽपि विदहेषणाश्चाना क्रियारूपाणामपि मन्रोच।र- 

णन पहमाविनामय।ग्यत्वान्न मच्रप्ताध्यत्वम् | नहिं हस्ताञ्ञलिक्ररणमुपस्थानेऽनुपधानम- 
नुमन्रणेऽमिमुलीय।चनमभिमन्रणे हस्तेन स्पशेनममिमशने मच्रान्ते च क्रियते कितु 
पवमारन्धं सहमन््रोच्च(रणेऽनुवतते तत्कथ मन््रपाध्यं स्यात् । मच्ररप्रतिपाघ्यत्वाच्च । 
नहि ताः क्रिया मन््रवणष॒ ददयन्ते । तस्मान्मच्रप्रतिपाद्याङ्तीःप्रतिपादनसताधनत्वेनवं 
तृतीयोपपदयते । अथस्तुतिरवान्तरवाक्यारथोऽथं स्नूत्वाऽऽङिषामाजञात्तनं महावाक्यापेः 
देव पिषेयं मन्नप्रतिपाद्यत्वेन । स्त॒तिस्तदङ्कमिति न तेन विरुध्यते तेन चात्र तेषां 

सस्कार्यत्वेन द्वितीयेति वाच्यम् । उपस्थाने तावद्वखाचथौनां द्वितीयानिदष्टानामपि 
कर्माप्तमवेतत्वात् । भग्न्यादोनां कमेप्तमवेतानामपि न प्स्काय॑त्वं वेङ्प्यापत्तेः | किंच 
तेभ्यः फलाश्चाप्तनप्राक्तये तेषामथानाम॒पस्यानं स्तुतिरेव स्त॒तिविषृयत्वेन द्वितीया 
निदिष्टा । अपि च स्तुति।ह गणकरीतेनं गुणिकातिनस्तत्रश्चखवत् । उपस्थाने स्पुतित्वं 
स्पष्टमेव दरथते तेऽभिमस्तवन्त एम्यः स्ततो रातियाः सराऽभ्चिमस्तोत्प एन९ स्तत 
इत्याद्। चाप्यपस्थानत्य स्त्।तखूपत्न स्त॒तत्वात् । एतप्ववाथवादष् त्तत्या फदप्राि 

मपि दश्चयति प्श॒न्निराजत्ते देवाः पदनि काम।५ भअङ्कवेतेति । प॒ एन९ स्तुतः 
सुवर्ग छोकमगमयदिति । करिचाऽऽहितामेराशीवदभ्निमूपतिष्ठत ह्यत्रापि चा$ऽश्नीःप. 
रमेवोपस्थानम् । नत्रार्थस्तुतिरङ्गं नतु द्वितीयया गुणी प्रतिपा्यमूतेन सेस्कार्य 
तत्प्रतिपाद च गणाश्रयत्वन नतु प्राधान्येन । एवमनुमश्रणादिष्वपि स्तुल्यत्वन 
द्वितीया ननु सष्कायसेनेप्पिततमत्वात् । ंतवकथितं चेति विषयत्वेन 



५०२ सस्याषाढविरचितं भोतसूत्ं- [१ श्प्रभे- 

साधनत्वमाश्रमाह । फ्रिचानुमनश्नणे हवं द्रव्यं द्वितीपानिररि्टं स्वतिस्तु पदेवतानामा- 
हीरथो टइयते तेम्य एव फटशाप्रनत्-भभररहं देवयस्ययाऽभन्नादो मयाप्त- 
मित्याह देवानामन्नादस्तमेवान्ना्यमात्मन्धत्त इति ब्रह्मणे च | यद्यप्यन्नादौो 
द्रव्यस्य संस्कार्यं [त्वमपि पतमाग्पते तथाऽपि न तन्मन्नप्रकाहयतवेनामि सपुत्रिया- 
मशम॒तां प्रेतर स्थानत मन्नप्रतिपादनं प्रत्यपि । भाश्षीःपरत्वपङ्कात् | तदमस्णेनेवा. 
यैस्य पंस्क यैत्वोपपत्तेः । नतु प्राधान्येन । अत एव प्रवतो यानमाने जपवदरेवोप- 
स्थानादीनामपि स्वतंस्कारकमत्वेन तन्मच्नाः स्वयमेव जपतीति वक्ष्यति । संस्कार्यं 
यदि द्रव्यं स्यात्तदा परार्थानामध्वरयकतं [कत्वेन प्रतिनिधिः स्यात् । नद्येतान्यारा' 
दुपक।रकाण्येवोप्यानद्रीनि सन्ति न क्रिषापराणि स्तुतिवजपरूपाण्येव । ननु 
कथमत्र विशिष्टो जपो विधेय उपतिष्ठत इत्यादिषु जपत्वाप्रतीतेः | प्रतीता चनः 
तृतीयानिर्दिष्टमश्नप्रबन्धः स्यात् । उष्यते - उषान्मश्नकरण इति पणिनिस्नेणोपति 
छन इत्यात्मनेपदं विहितं मश्रपाध्यं करणं यस्य तत्कमे मश्रकरणम् । उपपृवैकलि 
छतिः परिथिनवाची मश्रोचारणें विभेयम् । जर्भप्रतिपादनं त॒ सामर्थ्यात् । अयवाऽयै 
प्रतिपादनं विषेयमचारणं त पामथ्योदिति न्यायादन्यततरस्यकस्य विधायकत्वे 

प्रति जव एव सृत्रकारेण विधीयते । प्रायम्यात्परुषयत्नप्ताक्षात्साध्यत्वाच्च | प्रति 
पादन न पाक्षिद्पुरूषव्यापारण शठ्दग्यापारत्वात्सत्येवोच्ारणे सा्तात्पुरूषप्रयत्नप्ताध्ये 

विधिगोचरे प्ति पश्चात्रतिपादनपरम्परया पुरूषनन्यमथीत् । अत एव सूत्रकृता तब- 
न्धारथमेव मनश्राणामुपदिहयमानानां द्वितीयया निर्द्चः कतः । तत्र मन््रेणोपतिष्ठत 
इत्यत्र तृतीयाऽयेप्रातप्रतिपादनक्ताधनतानुवादिकेति मत्वा मच््ामच्छस्य विषयत्वेन सध, 
नत्वं व्रिना याऽऽ्षिप्ता द्वितीये पद्ञे दिते।परि(2) निति । मकपितं वेति पूत्रेणव 
विहिताऽपि | तथा षाप(१)उत्थायाज्ञच्पुरं कृत्वा मन्नं जनपन्म्नोऽङ्गवाचका(१) 
स्त॒वन्नाप्न प्रतिपादयेदिति । मन्नेणानुमच्नयत ह्यत्रापि द्रव्यमनु्तभाय मशनं नपन्म- 
शरेण द्रग्यदेवताः स्ुवन्नित्यादि समानम् । मश्नयतिवातुः स्वामिप्रायातरिष्करणप्रति- 
पादकवचने प्रतिद्ध उपपर्ैमेद द्विषि वतेते । जभिमन्नयतेऽत्रापि अभिमुखो मृत्वा 
दभ्यं परयन्मच्रं जपन्मन््रेण द्र्यमेव स्तुवन्नित्यारि समानम् । अभिगरशतीत्यत्रापि 
द्रव्यं खृश्षन्मच्नमचारयन्मश््रा्षं मन्त्रेण स्तवजिल्यादि समानम् । पवेत्र प्रत्यगा्षीरर्था 
मृरयंयेव वृत्या यजमानस्य नपतेरुपतिष्ठत इलयादीनां च जपवाचक्रत्वेऽपि शब्दान्तरे 
र्थमेदात्कर्ममेदरो ज्ञः । यथा धात्वन्षाप्तनपूत्रेष यजन दनि हू दाने इदाम॒रन 
इत्यादिना समानारथत्वविधानेऽपि रूढ्याऽधमेद्रादपययत्वेन शन्दरान्तरेः कमम एव- 
भत्रापि | तन्न यजत्यादिष कृतमेव व्याख्यानं प्रथमे पटिमाषापटष्े । तद्वरतरेवापतिष्ठते 
हत्यादीकमपीवि यक्ततरं सत्रम् । जपोऽपि श्रल्येवेति सवेमवदातम् । चकार इति 

करणस्य प्रत्येकपंबन्धाथैः । 
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यावुक्तं कमांणि करोति । 
यजघरान एव । उपस्थानादिजपानामङ्कमृतानि कमाण्यपि यावदुक्तमनतिक्रम्य 

करोति । प्रत्यगाश्ी्ैशरेरुतपभण नपक्ञेः कर्माणि यावद्धिहितान्यव करोति यजमानो 
नतु यत्न यत्रापि । तथा प्रणीताप्रणयनादीनां याजमाने श्रुतत्वाद्यनमानकव (कत्वे 
प्रप्त पुनरघीषेन सूत्रं याज्यम् । अघ्मामियौवत्कतैव्यं यजमानस्योच्यते तावदेव तेन 
कायं न यजमानक्राण्डविहिते प्रम् । अयममिप्रायः-प्रणीताप्रणयनादिकम।ध्वयेवेऽपि 
विधीयते नचोम।स्यामेकं कमे कतुं शक्यमतोऽध्वर्युंणा कते यजमानकृतमिव भवतीति 
न याजमाननाघोऽत्यन्ते मवति, यजमानेन कृते तु नाघ्वर्युणा कृतमिति प्तैथाऽऽध्वध. 
वनाधः स्यत् । प्रणीतादिप्रणयने प्रणीताद्िप्रकाशकमन्राणां जपेऽपि याजमानत्वोष- 
पत्तिः । जाऽ्यविक्षणाद्विपस्काराणामुमयकतं[क]्वं॑विधानास्तिभ्यतीति । ननु तरि 
यथा मारद्वानेनोक्त यत्र क चोपतिष्ठतेऽनुमश्चयत इति चोदयेद्यजमान एव तत्या. 
दिति यथोक्तमेवं वक्तव्यं जपतीत्यध्याहरिण किमथमुक्तमिति चेत् । उच्यते--एवमु 
च्यमाने करणमन्रतैव स्यात् । अप्तु का हानिरिति चेत् । न । आध्व्यैवमेव तदा 
स्यात् । ननु वचनाय्याजमानं मवेत् । न । तस्य न्यायमृहत्वाद्यायाप्ंमत्रे याज. 
मानं न स्यात्। न्यायश्च फटमात्राश्ाप्तनपरत्वे हि फटपूवषानततामर्यं जपपूरवेण यन- 
माने मवति दीक्षणीये वा यदि करणमन्नः स्यात्तदा न तथा । ततस्तु स्यादात्विज्यमपि। 
किंच प्रवक्ति यजमानेऽध्वरय)रेव स्यात्पराथषु तस्य प्रतिनिपित्वाङ्गीकारात् । स्वप. 
स्कारत्वे तु न प्रतिनिधिरिति यानमानमेव । तत्राङ्गमात्रठोपेऽनाज्ञातनपादिविष्ण्॒मर- 
णादिना समापिभमेत् । भ्रषाने च जपस्तु प्रवप्तताऽपि कायः | उपस्थानम तु 
मानती क्रियाऽङ्खं प्ता यजमानेनैव कुं शक्येति युक्तमृत्पहयामः । जपत्वेन विधाने 
चाध्ययनस्वरषरमताऽपि साध्यते । तथाच पाणिनिनैकश्चतिद्रास्पुद्धो यन्ञकर्मण्नप- 
न्य॒ङ्कप्तामस्मितिस्मरणात् । सूत्रकरिण तु न्यायादेव प्ताधितमध्ययनस्वरघमेत्वम् । कथम् । 
अधी तिपटत्योरिष नपतेरुचख।रणप्राधान्यात् । यादशमध्ययन उच्चारणं तारगेव जपति 
नाऽमिहितम् । करणमन्नतसे त यावताऽयप्मतिज।यते तावानेव कंरणत्वेनपिक्षिता 
पिहित एक्श्रला चयप्रयायनान्नाङ्गं खराः । यद्यपि बहुव्रीहो प्रकृत्या पूवेपदमि 
त्यादिषु स्वरस्याप्यथेज्ञानेऽङ्गताक्ता प्ताऽपि पाठावक्तरेऽथनिणयाथमुपायाऽपिं नाङ्गमः 
ततस्तत्रैव निश्ितामन मनच्रेण क्रिया प्ताध्या । सत एवाक्त यज्ञकमणाति । 
शन्नेषु करणमनच्नत्वामावेऽप्थकश्चत्यं वचनात् । शपतीति विषेद्वतागुणप्रकाश 
कत्वमत्रेण पयेवप्तानम् । उक्त चाकरणमन्नत्वम् । अपि वा स्त।तिशपत्। 

य्, ट, "वमेव ज । 



५५०४ सत्याषाठविंरचितं भरोतसून्न॑- [ ६ षष्टप्रश्ने-~ 

प्रधानकर्मणी स्यातामिति प्रवानकमता प्रकाशनमाश्रप्राघान्यालोशारणप्राघरन्यात् । 

शब्ञेषश्चारणमङ्गमेव करणमन्रेथिव । स्तोत्रेषु सास्ना स्तुवीतेति गीतिषु सामा- 

स्येति नैमिनिनोक्तत्वद्रनं च स्वरपाण्यभेवेति स्ाल्ना गीला संस्कृतामिकगिमि- 

दवतागणान्ध्रकाशयेदिति स्तोतेः पथैवप्तानात्करणमच्चेष मन््रपाध्यक्रियया स्तोत्रश- 
खयोरथेप्रकाशनेन जपे तच्।रणनापूत्रोत्पत्तिरिति विधिप्ताम््यन प्रकृतिश्रत्याऽनुगृदी- 

(> 

तेनावगम्पत इति चतुरश्रम् । स्पत्रोपस्यानारिषु जपत्वे सत्यपि चप्ताघारण्यन 
व्यपदेशा मवन्तीति न्यायान्नागृहीतविक्षेपेण विशेष्ये बुद्धिरिति चोपप्तगरिशिष्ठेकातु- 
भर्विदिष्टमव वाच्यमिति विशिष्टानामेव व्यपदेश उपस्थानमनुमनच्रणमपामेमच्रणमाम्- 
मशचेनमिति केवलेऽपूर्गोत्पारके मन्त्रोश्चरणे त॒ जप इति व्यपदेशो षारणऽध्ययन- 
मिति इयविछक्षणे च मन्त्रपाठ इत्यु्चरणप्रधानता तु प्तवत्र न व्यमिचरतीति 
युक्ततर पत्रमिति । 

यावदुक्तं पर्पाः कमणि ब्रह्मष्पं जपाश्च। 
दंपत्योरविशेषेण प्राप्तानि यजमानकमोणि पल्न्या नियम्यन्ते । कुतः । थदि 

धाजमानं कमं सवं तस्या अपि स्यात्तदा पल्यतक्षत इत्यनभ्रकं स्यादतो ज्ञायते 
यावदुक्तमेव तया कायम् । अत्र याविदुक्तमभेव कमाणीति नियमो नतु यवदुक्तं 
कमाण्येवेति न तह्य षयनपपरिंस्येति वक्तमक्तं ब्रह्मच जपाश्चिति । ब्रह्मचर्यं तच्यज. 
मानघ्य ब्रह्मचथणायत्तिस्या भाप पिद्धमव तथाऽपि मने(ककारम।ि नेरूष्या(न्ध्या) 

दितिं वक्तं पुनवे चनम् । परत्नीप्रयगशिषां मन्त्राणां याजमनिचन विनियोग इति 
तेषां चिङ्गेन नपार्थोऽयमारम्मः । नपराढ्दने(पस्यानदिकमरि स्वस्याः प्रल्यगाशिषां 
नियम्यते | 

द्शपणंमातयोर्याजमानं व्याख्यास्यामः । 
दशैपृणेमाप्तादय एव हविर्यज्ञा उक्तास्तेष्वेव याजम्मनं व्याविूयातितम्। तथाऽपि 

पवेतनं याजमानं पर्ैकमैतताषारणमिति वक्त दरशपूरणमाप्तयेरिव्युक्तम् । पवैतनं 
परपङ्गेन पतवीमिदययेः । दशंपृणेमाप्तयोन्यार्यास्याम इत्येतावता सिद्धे याजमान. 
ग्रहणं दशपुणमाप्तशम्देन काठप्रहणं मा मृदिति । तेन वपनं विधीयमानं न काल- 
मत्रे विधीयतेऽपि तु यजमानस्य पेकर्पस्य सव ङ्गपूतमाक्त्विनाभिषानाचपूं 
प्रवृत्तस्थैव तदङ्गतया कार्यं नत देवात्कपमशक्तेन दशंपणमासो विच्छिन्न)(†) नष्टाभ्नि 
नाऽपि वा कार्यम् । उत्तरपूत्रे यजमानग्रहणं पर्या व्युद्रापतयम् । 

पर्वणि यजमानः केशरपथणि वापयते । 
प्रथम एव पर्वणि यथा स्यादित्येवमर्थ पुनः पर्वर्णःति चेकवचनं च प्रथमपवत- 

र्त उमयत्राभिकारीत्युमयपरयोगपताध्यत्वदपूर्स्य । भन एव वैलानतः-प्केसिमन्पेवमि 



प्र०्पट्छः] महदेवकरतेवेजयन्तीष्णख्यासमेतम् । ५०५य् 

पौणमातेम यक्ष्य इत्यक्त्वा केशद्मश्रूणि वापपित्वोपवप्तति । दरम यक्ष्य इत्युक्त्वो- 
पव्ततीति । सकल्पानन्तरं पौणेमास्यामिव वपनमिष्ट तदङ्गत्वेन । केचित्तु यावत्पयन्तं 
प्रयोगत्तमातिस्तावद्रपनस्य काट इति ज्ञापयितुं परवग्रहणमिलयाहूः । केशाष्ठिरोगता- 
स्मुखगतानि रेमक्रूणि नापितेन वापयते । अत्र केश्चशब्द्प्रायम्यमजन्तत्वेन -ननु 
कमारथम् । क्रमस्तु हमशुण्यम्रे वापयतेऽथोपपक्षावथ केश्चानय नखानि प्यस्य हस्तस्य 
कनिष्ठादि ततो दक्षस्येवं पादयोः । 

पौणमास्यां मातरा जायापती सपिपिश्रपन्नीतः। 
पु्ेसूत्रे व्युदस्ता पत्नी पुनगृहीता । प्रातराशः प्रातर्मोजनं, प्रथममोजने रूटोऽयं 

शाठ्दः प्रातराश इति नतु प्रातरत । तेनाध्वर्यवे य उदित आदित्ये गाहैपत्यादाह- 
वनीयमित्यादिनोक्तोऽन्वाघानस्य प्रातःकालो न बाधितः प्रातरन्वाघानस्वे्टत्वात् | 
कास्त्वनियतः । सत्या कुभि भोजननिगमः । तत्न सर्पिमश्रता कममाङ्गस्वेन नियम्यत) 
भोजनं बेच्छात एव, तश्राप्तलां क्षुधि कालबयिऽपि सापरमिश्त्वं न नाध्यते वचनद्ु- 
भयोरपि नियमः । 

तत्रेच्छिकेऽदनीये प्राति परिषंने- 
यदन्यन्पांसान्पाषेभ्यश्च । 

उभयोः परिपख्यानादनिषिद्धं माक्तध्यम् । 
न सुहिता स्याताम् । 

नातितरप्तौ मवतः। 
पाग्बत्सापाकरणादमावास्यायां कामे सुहितो स्याताम् । 

णमि मोजनक्राखानियमोऽत नियमः । 
पक्षान्तं करम निरबत्ये वैश्वदेवं तु प्ता्चिकः॥ 
पिण्डयन्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहायंकं बुधः ॥ इति । 

क्रमेण ततो भोजनं वत्सापाकरणं तरतं च । अत्रापि पर्पिमिश्रताऽनुवतैते यद. 
म्थदिति च । अत्र विण्डपितुयज्ञमापिककरतुरपराहि मोजनानन्तरं वत्सापाकरणं 
कात्यायनोक्तम् । अत्रापि पूववदेव । पतविंषोऽमवे दध्रा प्रयतता वेह्यापस्तम्ब- 
वेलामपतौ । | 

अपरि शृष्ठामि सुरथमित्यन्वाधीयमानेषु जपति । 
यथालिङ्गं देवतारूपेष्वञ्निष्न्रिते शेषः । अहिबुंध्ियो निवश्डाविलयन्तन्यथादि 

ङ्गमन्वाधाने विहितांसयेव जपति तीर्थेन प्रविहयन्रेणाऽऽहवनीयं गतः स्वायतन 

उपविष्टः | 

# अत्र पमम्तशब्दोऽधिकः। 



५५७६ सत्यावाहविरयितं भौवसन्- [१ वष्टपरने-* 

इदमहमभिव्येषटेभ्पो वसुभ्यो यहं पव्रवीभीदमदह 
मिन्दस्पेष्टेभ्यो शदरेभ्यो यङ्ग पव्ररीमीद्मह वक. 
णस्येद्धेभ्य आदिदलेभ्यो यष्ञं पघ्रवीमीलयन्कदहितेष । 

जपतीलयनुषङ्क; | 
धिषा पएणेमासे व्रतमुपैति बत्वैरमावास्यापम् । 

मर्षा तदाह्रणन सह वत्सापाकरणेन प्रहेति ज्ञेयम् । 
अश्नपरन्यन्वाधानं वतोषायन- 
मित्येबमनुपए्बाण्येके समामनन्ति । 

पौणेमास्यामनियतकालं प्रातं मोजनम् । वत्रेदमुच्यते सत्यां प्षषि कष्ठे मोननं 
सतोऽन्वाधानं न प्रातरेव । ततो तते स्यवषनिनैव बरिषा पृणमाते वतमुपेतीष्युक्तम् । 
तस्य विकर्पनमग्न्यन्वाधानमनन्तरमेव बतो पायनमेकेषामित्ययः । ततस्तु शवोमूते बरई- 
राररणप्तेऽयमेष क्रमः 

अग्न्यन्वाषानपश्चनं घरत्मेपयनभित्येके । 

अनुपूरवाण्येवेत्यषेः । भप्तनयतोऽप्येवमेव । 
पणीतास् भणी पमानास्वासन्नषु 
[क भ 

हविःषु चेतो साधारणौ कालो, 
षवद ेऽप्येतयोः काड्येत्रेतोपायनं विक्रस्पत इत्यथः । अच्र पाधरणपहणातू- 

अयोः पक्षये्वस्थितो विकल्पः कमेण परवद्रय इति गम्यते । 
व्रतोप।यनमेव दशेयति-- 

विथदसीलयप उपस्पूहय । 
अव्रन्निहोश्रोक्तेन मयि श्रद्धित्यन्तेन । 

अपरेणाऽऽहवनीयं दक्ञिणाऽतिक्रम्य 
पयस्वतीरोषधय शत्यप आचामति । 

स्व॒नेत्यन्तः। आचामति प्राज्नाति । ततो बहिः दचथेमाचमनम् । 
देषा देदेषु पराक्रमध्वं पथमा दिवीयेषु द्विती. 
यास्तृती येष तरिरेकादक्षा इह भाऽवत । इद ५ 
ज्षकेयं यदिदं करोम्यात्मा करोल्याटन इदं 
करिष्ये भेषजमिदं मे विश्वमेषजा । अबि 
ना भवतं युतमिति देवता उपतिष्ठते । 

ज्रयङजिशदेवता उपतिष्ठते दक्षिणातिक्रान्त ए५। 



एपरपटछः } महावेवक्रुतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ५०७ 

समुद्रं मनसा ध्यायन्सश्राडसि त्तपा असि 
व्रतानां व्रतपतिरसि व्रतमारमे वकते प्रवीमि तच्छः 
केयं तेन शकेयं तेन राध्यसपित्यादितयुषतिष्टते। 

समुद्रध्यानं कुयोदित्येव । तदुक्तं सूतान्तरे वरतमुषेष्यन्पमुष्रं मनसा ध्यायतीति 
प्श्राडति ° हित्यमुपतिष्ठते । 

अपरे तपते व्रतं बरिष्मापींति ब्राह्मणोऽभ्निपुपतिष्ते । 
राध्यतामित्यन्तः । 

वायो चतपत इति दाबुपादित्य वतपत 
हत्यादित्यं व्रतानां व्रतपत इति वतपतिम् । 

अद्भ्य देवानां वरतपतिरिति श्रुतेरभ्निमपतिष्ठते । वरतं चरिष्यामीति त्रिष्वप्यनुषङ्कः ॥ 
एते साधारणा क्रतेऽगरेः। 

अगनेरुपस्यानमश्रं विनाऽन्ये मकः क्षश्रिवयेरयवोब्रद्यणस्यापीव्यर्थः। 
यथस्तमितः स्यादाहवनीयमेदाऽऽदिस्योपस्थानेनोपतिष्ठते । 

विक्ृलयनुष्ठानेन दैवान्मानुषाद्वा ऋनोपायने पूर्यास्तमये स्वात्तद्।ऽऽदित्योपस्यानं 
(न)मस्रेणाऽऽहवनीयमेवो पतिष्ठेत तत्राऽऽदित्यस्य प्रवित्वात् । 

दवेणि यजमानः स्वयमपि होति ॥ ?॥ 
स्वयमेवेति यजमानः प्रारन्धप्रयोग एव पर्वणि भपिकृतापिकरोऽयं पवैणीति 

पुनवैचनात्तायं प्रातश्च नियमः। पर्वीति प्रहणमद्चिहोत्रस्य प्राप्तस्यैव पर्वणि नियमार्ब 
नतु दशीपूणमापताङ्गतया याजमानं षिघीयत इति दशेयितुम् । 

यवाम्बाऽपावास्यायार सनयन् । 
स्वये यजमान इत्यनुवतते । द्रव्यं वेकरिपिकं नियम्यते यवाग्वेति । पनयन्नित्येषं 

वक्तव्येऽमावास्याग्रहणं प्रतिपदि सेक्ञातः प्रातमां त्त्र निल्येनेव द्रष्येण मद्रान 
आहास्याममावास्यायां रानि कुमारा न प्रयः पिबन्ति यवावाऽस्येतां रात्रिमधिहोतर 
हुत्वेति । अत्र कुमाराणां पयभ्प्तिषेषः सांनाय्ये: पवेगवां दोहतिषिनिनित्तः । भतः 
सेनयत एव राक्राकमावास्यायां राजिं कुमारा न पयः पिनि यव। ग्वाऽस्वेतां होमः । 
त्रारि परवैगि स्व्मेवातस्तु यवागृहेमो नाप्तनयतः । तदाह काल्यायनः--यवाण्वाऽ- 
भिहोत्रहोमः पैनयतस्तां रात्निमिति | ननु पौणमास्यां पेनयतो यवाखा न रात्रो होमः 
स्यादिति बेन्न । गवां सांनाय्याथरोंहायत्र यवासाऽग्चिहोत्रमिति नियमः । नब प्रात 
रपि स्यादिति । रात्रि न पयः पिबन्तीति प्रातरज्निहोत्रां विनाऽन्याततां दोहः । 

१अ्, २. न्वा यवाग्वाहोः। २ ब. ट, 2, 'यभिष्वेशः 1 



५५०८ सत्याषाहविर्ितं भौतषूच्रं- [ १ ष्क 

तस्या उच्छेषणमतश्चनायं निदधाति । 
तस्या यवर्ग धयाऽन्चिहोन्न यस्याश्चतुरुलयनेनान्निहत्र हत तस्यां उच्छेषणमभन- 

होत्रहवणीगते मक्षणरोपेनाऽऽतक्चनाथेमिति प्रयोजनकथनेनेदमुक्तं नोच्छेषणप्रतिपत्ति- 

रियं तेनोच्छेषणनाशे प्रतिनिषिनाऽऽतश्चनभित्युक्तमत्र । नचःऽऽतन्ननाथं यवाखा होमः 
पुनयुक्त आतश्चनायं जुहुयदित्यविधानात् । पत्त च स्वविधिप्र्त एव पेनयति यनमा. 
नेऽमावास्यायां यवाश्वा नियम्यतेऽत एव तस्या उच्डेषणमनुनिष्पन्नमेवाऽऽतश्चनाेमि- 
युक्तम् । तेन यदुक्तं नोधायनेनेच्छेषणार्यं पुनर्होम इति तस्पत्युक्तं न्यायश्नाज्ञ. 
विर।धात् । 

नादरतं बदति न पाश्समश्नाति न 
खियम॒पेति भनैतार राजिमश्नाति। 

सनृतवदनस्य प्रतिषेये पत्येवान्वाहितामेः पनर्वचनं कर्माङ्गत्वर्यापनार्थम् । तेन 
प्रमादादनृतवदने तदैव प्रायश्चित्तं कृत्वाऽग्निमं करम कतेव्यमिति दर्धितम् । न मांपमि- 
त्यपि मोननन्यतिरेकेणापि प्रतिषिध्यते पुत्र तु प्रातराशे व्यञ्जनत्वेन प्राप्तस्य प्रतिषेषः । 
जयं तु पुनरन्योऽपि प्राप्तस्य फलछदेरिव । अथवा मातिकािकतुः धाद्धाङ्गपरोष- 
भक्षणं प्राप्त तत्रापि मांप्तम्यतिरिक्तमेव शेषै मक्षयेदिति निषेषपिद्धिः। 

आरण्यस्य सायमन्नाति। 
स्तयं यद्यश्ाति तदाऽऽरण्यस्याञ्नाति । म्राम्यपरिस॑र्याथमिदम् । क्रमप्राततेऽपि 

सायंमोजने परायंग्रहणं द्वितीयो जन्ये पलक्षणा्थ तेनेत रयो विकल्पा आरण्याक्षान- 
मम्डवशानमनकानं चेति द्वितीयमोजन एव । दैवात्प्रातराशे प्तायमुक्कृष्टेऽपि नैते 
विकश्पा मवन्ति किंतु प्रातराशः पूरैवदेव भवतीति प्रय।जनम् । 

आमागौदा मधुन आपाक्ञातिकादिदेक्रेषाम् | 
मुगमांसं मधु वजंचित्वाऽन्यद्रारण्यस्याञ्नाति । अस्पधो । एकेषां प्राशातिकं च 

वभेयित्वाऽन्यद)रण्यकम् । प्राश्चातिक धन्यमपामागंबीजपरदृश्चमिति माष्यकरारमतिः। 
केशी धान्पमि्यन्ये । 

आरण्यायोपवसन्नपोऽभ्ीयान्न वा किचन । 
भारण्वायाऽऽरण्यमुपवप्तन्वन [य) नपस्ता अपि नाश्ोयादिति तृतीयः पः | 

उभावग्नी उपस्तृणते देवता उपवसन्तु 
मे । अहं प्राम्यानुपवसापि पद्यं गाप- 
तये पएञ्लूनिति परिस्तीयमागेषु जपति। 

परिसीयमागेष्वक्नषु सङृन्मश्चः । उपस्तीयैः पूरवशवेति ब्राह्मणे द्रयेमहणं क्रमा 
प्राधान्यात् । 

-क# तैता< टात्रिमक्नातीति पाठः केषर्सूतरपस्तुकेष्वेव । 



श्र "पटः } महादेषकरृतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् \ ५०९ 

आहवनीयागारे माहेपल्यागारे वा संविशति । 
भगारमपवरकस्तन्र विश्रामति शेत इत्यथः । 

अमावास्यायां राजि जगति । 
स्पष्टम् । 

अपि षा यथा शक्रयात्तथा कुयात् । 
ष्पम् । 

उपरि सेव न शयीत । 
उपारे खटदौ । 

कामं षोपरि श्रयीत । 
भत्रापि पूर्वेण विकल्पः । 

व्रत्चाश त्वेव स्यात्| 
तस्येतद्रतं नानृतं वदेन्न मारप्मश्रीयान्न ब्ियमुेयादिति व्रतानि चरेत् । 

श्वोधरते । 
गतम् | 

भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं 
त्वा इणीमह इति बह्व बरह्माण टस्वा। 

उत्कर एति सूत्रान्तरे । ब्रह्म वेदस्तजिष्ठं तदध्यापनायेविचारप्रं च । 

अपरेण! ऽऽहवनीयं दक्षिणाऽति- 
क्रम्यापरेण ब्रह्मसदनपुपविक्षति। 

स्वसदने । गतार्थम् । आहवनीयामिपुख इति मरद्रानादयः । अत्राऽऽपतीन एष 
कमणि करोति । 

आसर्स्थानादन्बास्ते । 
` विहारान्न गच्छतील््थः | सस्थाजपपयेन्तम् । आपस्तम्बादिमिरिवर उष्वैमयमेव् 
पंचर इति टोकिंके संचरिऽग्रेणाऽऽहवनीयम् । 

यजमान वाचं यच्छत्युस्यमाने 
वाच यच्छत्या हविष्कृतः । 

त्िष्कटीपरैवे वाचं विसनते । व्याख्यातमेतदाध्वयेवे । 

भूश्च कश्च वाक्चक्चे गोश्च वर्च खं च पूश्च नृष 
पुेकाक्षराः पृद्शमा विराजा या इदं विश्वं 
भुवनं व्यानश्स्ता नो देवीस्तरसा संविदानाः 
स्वस्ति यद्व मयत प्रजानतीरिति प्रणीताः 



५१० सत्याषाठषिरविदं भौतसू्वं- [१ षषठपश्ने-- 

भरणीयमाना अनुपच्रयते ब्रह्मपुताष स्थ को 
बो युनक्ति सवो युनक्त्विति साथपानाः। 

स्य्टम् । 
कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्त्विति यद्घं युनक्ति । 

एतयाबटे- 

सवेमनुवीषते । 
स्वं विहारमिल्यापस्तम्बारयः । 

यजमान हविर्भिवेप्स्यामीत्युच्वमान ॐ 
निर्॑पेति भत्याहाश्नि होतारमिह स^ 
हुव इति इविनिरुप्यमाणप्तुमन्नयते नि- 
रुपं निवेपणायं वा पत्रप्र् ॥२॥ 

इति सत्याषाददहिरण्यकेशिसृते षष्ठं प्रभ प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 

निरुप्यमाणमेकैकमम्यरपकङ्त् । अधर प्रणवद्धिमात्रः । ओमम्याह्वान इति फणि 
निना छुतविधानात् । 

एति हिरण्यकेतषिसूत्रन्याख्यायां पहादेवटृतायां परयो गवैजयन्यां 
षष्ठे याजपानपश्ने परथमः पटलः ॥ ? ॥ 

अथ ष्टे प्रन द्ितीयः ष१-लः। 

इदं तस्म ह्यं करोमि योवो देवाश्चरति 
अह्मचयम्। मेधावी दिश पनसा तपर्डयन्तवू- 
तश्चरति मानुषीष्विति बेदिदेश्चमभिषुकति । 

वेदिस्थटं हस्तेन स्छशञ्जपति । एवं यत्रामिमृशतीति तत्र सत्र ज्यम् । इत 
ऊर द्वितीयया कर्मनिदशेऽमिमश्छयत इत्यनुकपैणीय व्यवहितमपि । कतः । पोभ्य. 
स्वात् । इदं तस्मा इति प्रय्षेण पुरोऽवश्यं निदिशयत्रेवामिमृशतीत्युक्तं चतुःरि- 
शण्डेलयादौ न तथा निरदशञोऽन्ति तस्मान्नामिमृशतीत्यध्याहारः । मरद्वाजादय एषु 
विनियोगममिमश्रयत इत्येव पठन्ति । अनुमश्रयत इति तु प्रयेणाभनो प्रक्षिप्त एष प्रयु- 
ज्यते तस्मात्परकृतममिमश्वयत इतयेवानुषज्ञनीयम् । परिस्तीयेमागेष्कित्यक्च नानुषड्नी. 
थम् । सप्तम्या निर्दिष्टे तु जपतीत्येव । 

१.७. ग. ब. ठ. ठ, भ, (मतिमः) 



दवि "पटहः }) बहारेवकुतवैजयन्तीभ्याख्यासमेसम् । ५११ 

चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशा ध्रतपरतीका भवनस्य पध्१। 
मशेस्यमाना महते सोमगाय मं पूष्ष्व यजमानाय का. 
मान् । बेदेन वेदिं बहतीपविन्दन्सा पएृथिष्यां प्रथतां पि 
चानि । तस्यां बहिः प्रथतार साष्वन्तरहिश्ला णः पृथवी 
देश्यस्तु । वेदेन देदिमिति वेदेन वेदि संबृख्पमानाम्। 

अमिभश्जयते । वेदेनेति पठितो मनर भाष्वयेवे | 
यो पाडहदा मनसा यथ बाचायो ब्रह्मणा क- 
बेणा द्रष्ट देवाः । यः भरतेन हृदयेनेष्णता च तस्ये. 
नद्रबज्रण भिरच्छिनप्रीति स्तम्बयज्ञहियमाभप् । 

भमिमश्रयते | 
यदुद्धन्तो जिहिश्सिम पृचिवीषोषपीरपः। अध्व- 

` यषरफयटृतस्प्यनान्तरिक्षे मोरुपाव तस्मात् । 
यतुद्धन्तः निहिश्त्िम जीवपस्या वदि चकृमा 
मनसा देषयन्तः । मा तेन हेड उपगाम भूम्याः 
श्ििषा नो विन्वभुवनेभिरस्त्विति स्प्येनो्तमां 
त्व चयृद्धन्यमानामर । 

अमिमनश्नयते । 
बहस्पते परिष्शाण षेदिमिति परिग्राहयाः। 

जपति । ब्रह्मस्वे पठतो देभ्यस्त्विस्यन्त एव योग्यत्वात् । 
भरमिभेत्वा महिमानं पुपोष ततो देवी वधेयते पया सि । यद्िया 
यङ्ग बि च यन्ति श्चं चाषधीराप इह शकरीभेति कृताम् । 

अमिमश्नयते । कृतां वदम् । 
हदे ऽन्यक्तुरहमपो दे गीरुपद्ुवे दिवा नक्तं च 
सश्षीरपस्वरीरिति पराक्षणीरासाधमानाः । 

अमिमक्रयते | 
 आम्यमील्याञ्यमवेक्षते यथाऽध्वयुरद्धि- 
राञ्यपाञ्येनापः सम्यक्पुनीत सवितुः 
पनिव्रेः। ता देवीः ककरी शाकरेणमं यह्- 
मवत संविदाना इत्याञ्यपपश्ोत्पयमामाः। 

सकृदेव । अध्व्यरन्यमश्राञ्जय आदितोऽधिका विहिताः । ततस्तूमथोः .प्तमाना 
एवातो याजमाने पक्चानामिल्यावरतते । अन्यथाऽन्तिमावृत्तो विततवादमुमयोः स्यात् । 
विंरेषु चतुथस्य काम्ये पपतदशच कामयित्वेति ज्ञेयम् । 



५१२ सत्याषाठविरवितं भौतसूत्र॑- [१ ष्ठपरन्े-~ 

पानां सखा बातानामिदयेतेराञ्यानि श्पाणान्यशिभरेप बहिरन्तः 
पृथिव्या सद्रोहयन्त ओषधीषधिदक्णाः । यासां पृखमुदबधी, 
स्फ्येन शिवा नस्ताः सुहवा भवन्त्विलयन्तर्वेदि बहिरासाधमा- 
नम् ॥ $ ॥ सुमनसो यजपानाय सन्त्वोषधीराप इह श्क- 
रीशव । इृष्टिधावापमन्य एना विरोहयतु हिरण्यवणां; शतव- 
स्शा अदभ्था इति बिः पोक्ष्पपाणपूणां मृदु प्रथमान 
स्योनं देवेभ्यो जञ सदनाय बर; । सूकरे लोके यजमान 
हि येहि मां नाकस्य पृषे परमे व्योमन्निति बहिः स्तीयंमाणम् । 

प्रतिषातु मन्नावृत्तिः । 
चतुःशिखण्डा युवतिः सुपश्च धृतपरतीका वयुनानि 
वस्ते । सा स्तीर्यमाणा महते सोभगायसा मे धुक्ष्व 
यजमानाय कामानिति बर्हिषा वेदि स्तीयंमाणाम् । 

वेदिं मध्यमेन धातुना । 
शिवा चमे शग्मा चैधिस्योना चमे सुषदा चैध्यूजस्वती चमे 
पयस्वती चैधि सूपचरणा चमे स्वधिचरणा चेधीषमूजं पे पिन्वस्व 
ब्रह्मतेजो मे पिन्वस्व क्षत्रमोजो पे पिन्वस्व विश्च पुष्ट पे पिन्व- 
स्वाऽऽयुरन्नाधं मे पिन्वस्व प्रजां पशून्मे पिन्वस्वेति स्वीणोष् ! 

अमिमन्नयते । वेदं पूर्वेष्वनुषङ्गः । परेष्वमिमश्रयत इत्येव । 
अस्पिन्यङ्ग उपमूय इन्र मे विक्षोभाय परिधी- 
न्दभामि । धतं षरूणो धरीयानद्रषास्सि 
निरितो ठृदाता इति परिषीन्परिधीयमानात्। 

परिधीन्दधामीति बहुपचनेन ससष्टद्रभ्यत्वाचच पङ्देव स्वानुमन्रणम् । तयेवोकत 
मरद्वाजेन स्वीनिति । वैखानतेनाऽऽगवृत्तिरुक्ता य॑({न्यायेन । अतः सूत्रकृता 
प्रथमत एव विनियोगममिषाय तते भुवोऽपीत्यक्तं, तस्मात्प्सयेकमवृ्ति्गहुवचनमित- 
रापेप्ष प्रत्येकमेव परिधीयमानत्वात् । 

श्वबोऽसि श्रवो ऽह सजातेषु भूयासमिति च । 
प्रतिमश्चमेकेकम् । तथेवोक्तमापस्तम्बमरदा नाभ्याम् । 

युनज्मि स्वां यन्मे अप्र हति द्रास्यापापं परिषीयमानम् । 

तूतीयपरिषेः पएर्षभेव पूरयस्त्त्यनेनापि परिधानस्यैव करिप्यमाणत्वात्त्माद्वा पूर्व 

युक्तम् । 
क 

१क.ग.ब र, र.ण, तवा ब्रह्मणा य. । 



० १टटः ] महादेवकृ तवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ५१६३. 

तेजिष्ठा ते तपना या अ रोचना प्रलोषम्तीस्त. 
सुबो यास्ते अग्ने ताभिवमाण्याभिते म्वयस्व मा 
त्वा दभन्यातुधाना, पिशाचा इति परिषितष्। 

परिहितमिति का परः । परिहितं व्याकरणपिद्धम् । परिषितं छष्दसम् । 

विच्छिनगनि विधृतीभ्यारे सपतनान्जातान्श्रात॒व्यान्ये 
जनिष्यमाणा । विश्लो यन्त्राभ्यां विधमाम्पेनान६५ स्वा. 
नापरत्तमोऽप्तानि देः । विकलो यन्त्रे नुदमाने अराति 
विश्वं पाप्मानमरमाति दुमेरायुम् । सीदन्ती देवी सुङृतस्व 
खोके धती स्थो विधृती स्वधृती प्राणान्मयि धारयतं 
मजां मयि घारयतं पशृन्मपि धारयतनिति विषती 
साश्माने ॥ ४ ॥ अयं प्रस्तर उभयस्य धत्तां धसा 
परयाजानाप्रतनृयाजनाम् । स दाधार समिषो षिण्वरूपास्त- 
स्मिन्लुचो अध्यासादयाषीति बधूलयोः प्रस्तर श्साद्यमानपर । 

इत ऊध्यं स्थालीमित्यन्तं प्ाद्ममानां पसाद्यमानमिति यथायोगं ज्ञेयम् । 

आरोह पथो जष् देवयानान्यत्रषवः प्रथमजा ये पुराणाः । 
हिरण्यपक्षाजरासंश्तङ्गो वहासि मा सुतां यत्र शोकाः 
लुदूरसि धृताची गायत्रियाश्नी कविभिजु पाणा । अष्यथमाना 
यज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यद्घं नयास्युपदेषानापमरेयेन शममा 
दैव्येनेति श्हूमवाहं बाप उपभृता सपत्नाज्ञातान्खादग्यान्ये ब 
जनिष्यमाणाः ! दोहे यन्न< सृदघामिव पेनुमहमुलरो भूयास्तम- 
धरे मत्सपत्नाः । सशदस्पुपमषषूताची ेषुमेन छन्दसा विष्व 
वेदः । अव्यथमाना यद्गमनुयच्छस्व सुनीती यज्ञं नया = ५८२५ 
नन्द्रेण शमेणा देन्येनेत्युपयतं सो मा वाचा मनसा दुमेराबुहदारा- 
तीयादमभिदाघदप्रे । इदमस्य चित्तमधरं धबाया अहमुत्तरो भूया. 
समधरे मत्सपरनाः । भुवाऽसि धरणी धनस्य पणो जागतेन 
छन्दसा विन्वबेदः। अभ्यथमाना सज्ञमनुयच्छस्व सुनीती यजं 
नयास्यपदेवान्धेश्वदेषेन क्षमेणा दैग्येनेति धरुवा स्योनो मे 
सीद सुषदः पृथिव्यां भथयि मजमा पञ्षुमिः सुवर्गे खोके दिवि 
सीद पृथिग्पामन्तरिक्षेऽहमुत्तरो भूयास्षपषरे मत्सपत्नाः । अयश 
सपो अभिनिहति होमान्छतक्षरण्छन्दसाऽऽनुषुमेन । सबो 
यज्ञस्य समनक्त विष्ठा बारैस्पत्येन कर्मणा दैव्येनेति शश्मिवर 

९५ 



५१४ सत्याषाहषिरवितं भोतसुत~ [ १ षष्ठे 

स्थाली घतस्य पणी छिन्नपयाः शतधार उत्सः । मारुतेन शमणा 
पेनयाञ्यस्थालीम् ॥ ५ ॥ यज्ञोऽसि सवैतः -भितः सवतो 

भां भूतं भविष्यच्छयता९ शतं मे सन्त्वािषः सदं प सन्तु 
सूता इरावतीः पडुपतीरित्याभ्रयं प्रजापतिरसि सवेत; चरितः 

सवतो मां भूतं मविष्यच्छयता५ शतं प सन्त्वाशिषः 
सहस मे सन्तु सूनृता इरावतीः पशुपतीरित्यग्रीषामीयं यो 
नः कनीय इह कापयाता अस्मिन्यज्ञे यजमानाय मदम् । अप 
तमिन्द्राप्नी भुगनां नुदे तापं प्रजां वीरवतीं बिदेयेस्येन््राप्रम् । 

भ[पन्नमिति त्रिषु ज्ञेयम् | सानाय्पर आप्ताद्यमान इति विशेषस्य प्क्ष्यमाणत्वात् । 

यस्त आत्पा पशुषु प्रविष्ट इति सांनाय्य आसाघमने। 
नपात | 

इदमिन्धियमपूृतं वीयेमनेनेन्द्राय पश्चवोऽचिकिरसन् । तेन 
देवा अवतोपमामिहेषपूनं यशः सह ओजः सनेय५ भुतं 
मयि भ्रयतामिति धृतं यत्पृथिवीमचरत्तत्मविष्टं येनासि. 
चद्वलमिन्दरे परजापतिः। इदं तच्छुक्रं मधु बाजिनीववेना. 
परिषादधि नोन्मदेन्द्रं दपि मां षिनात्तिति दपि । 

एतद्न्तमामेमन्नयते । 

अयं यन्नः समसदद्धविष्पानचा सान्ना यज्ञषा 
दवताभेः । तेन खाकान्सूयंवतो जयेमेन्द्रस्य सख्य. 
ममृतत्वपश्यापमिति सर्सन्नान्यमिमृश्चति ॥ ६॥ 

इति सत्याषाहिरण्यके शिसूते षष्ठपक्ने द्वितीयः पटलः ॥ २॥ 

श्पक्नानीति बहुवचनेन सव।णि गृह्यन्ते । तथेवोक्तमापस्तम्बमरद्राजाम्ामपि 
सव।णि हवीश्वीति । प्रषानाङ्गरथानि गृह्यन्त । सश्सन्नानीति प्तमुपग॑स्य म्रहणं श्रु. 
नुविधानेन । नतु तंप्ताद्रयतीति विधिना कानिचित्सादितानि सनिति किंतु प्तादयत्या- 
सादयतीति । अथवा ' समुदायपन्नानि सान्ति सन्नानीति सामान्यमुमयेष्वप्यस्तीति 
युक्तम् । तथाचाऽऽग्यपतमुदाय एक इतरपमुराय एक इति प्रसेकं मन्नावृ्तिः । 
ममिगरशति सक्घत्ततस्तथेवान्यं तप्तन्नानीतिप्रयोगपतामर््यात् । 
इति सत्याषाढदिरण्यकेशिसूत्रव्यारूपायां महादेषहृतायां परथोगरैनयन्लयां 

षष्ठ याजपानपरश्ने द्वितीयः पटः ॥ ३॥ 



दन् 0 षण्डः } महादेव तवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । 

अथ षषटप्र्ने ततीयः परव्लः ॥ 

विहव्यस्याष्ाभिः पणमास्या९ हवी ९. 
ष्यासननान्यभिपरश्रति चतुेत्रा च। 

५१५ 

ममा्ने वर्च इत्यनुवाकस्याऽऽदितोऽष्टामिक्ग्मिमा नो रीरिषो मा परादा इत्य. 
न्तामिः ।# 

("रीषि 
रिरि 

प 

( + पश्चहोत्रैवामावास्यायामदगिरसो माऽस्प यज्ञस्य 
प्रातरनुवाकौरवन्त्वित्यनूच्यमानासु सामिधनीषु जपति 
दश्चहोतारं परस्तात्सामिषेनीनागपरिषटाद्ा व्याचक्षीत 
समिद्धो अध्निराहुतः स्वाहाकृतः पिपत नः । खगादे- 
वेभ्य इदं नप इति समिद्धमभिपृच्छष्मो अग्न इति च 
मनोऽ भराजापल्यपिति सुबापारमनुमत्रयते बाणसीति 
सुच्यं देवाः पितरो देवा योऽदहपस्मि स सन्यजे 
यस्बासिमि न तमन्तरेमि स्वंम इष्टर् स्वं दत्त५ स्वं पुजेर 
ख भान्त५ स्व हृतं तस्य मेऽगिरुपद्रष्ा बायुरूपश्रो- 
ताऽऽदित्योऽनुख्याता चः पिता पृथिवी माता प्रना- 
परतिबेन्धुये एवास्मि स॒ सन्यजे यस्यास्मि न तमन्तरे. 
मीति दोतपरवरेऽध्बयुप्रवरे च जपति मां देवेष्वाभ्राव- 
याऽऽयुवे वच॑स इत्यध्वयुभषरे वेरेषिकं चतुरहीलारं प्र- 
स्तात्मयाजानामुपरिष्टाद्रा व्याचक्षीत वसन्तमृतूनां प्रीणा- 
मी्येतैः परयाजाना< हतर हुतमनुमन्नयतेऽभनि्कुष्मा 
स्तस्याहं देवयज्यया चक्षुष्पान्भुयासमित्याग्ेयस्याऽऽ- 
ञ्यभागस्य सोमशषुष्मार्स्तस्याहं देवयज्यया चश्ु- 
ष्मान्भूपासमिति सोम्यस्याप्रीषोमयोर्टमिति समस्ता. 
यमच्रणमेके समामनन्ति पश्चहातारं परस्ताद्धवि- 
षापवदानानापृपरिष्टाद्वा व्याचक्षीताम्रेरहं देवयजञ्ययाऽ- 
मादो भरूयासमिलयाग्रेयस्य दन्धिरसीस्युपाश्जुयाजस्या 
प्रीषोमयोरहमिलग्रीषोमीयस्येन््राभियोरहमित्येनद्रापरस्ये- 
द्रस्याहमिलयनद्रस्य महेन्द्रस्याहामिति मादन्द्रस्थाषन 

स्कन्ना 

#* सत्र घवर्टाकापुरतक्ेषु अतरत्यमेकं पश्र त्रुटितमियेवोपल्धम् । + धन॒शिहाग्तर्गतं दीकपुः 
सतकेषु नारित \ 



५) सत्याषाढविरवितं -भौतसूधै- [१ षशपरभे--~ 

सशिषटदतो ऽहमिति स्विष्टकृतोऽभिमा दुरिशत्पातविति च 
सुरूपवषंवणे एदहीतीडामाहियमाभां परतीक्षते ॥ ७ ॥ 
इड एह्यदित एहि यस्येहि भेयस्पेहि वसीयस्येहि 
चित्त एहि दधिष रएदीत्युपाश्छृपहतरे सप्त देवगवीजं- 
पति चिदसि पनाि वस्वी रन्ती रपति; सूनरी स्न् 
तेत्युखेरुपवे सप्त मनुष्यगवीजेपति विश्वा त्वं भृताऽनु- 
णिहि विन्वा स्वा मताऽचुमाणन्तु मुरस्यायुरसी्टि- 
रसि स॒रूपवषेवण एदीमान्भद्रागुर्यार अभ्येहि मामनु. 
वरतान्पु श्ीषाणि म्रददुभ्सा न; पियास अतृत्तिः भिया 
नः सहसः भिषवतीं पथोनी जष्टं एहि रन्त॒ एहि रमत 
एहि सृत एहि सहवाम एहि सह राबस्पोषण देवीर 
सैरभि मा निवतेध्व९ स्योना स्योनेन धृतेन मा समुक्षत 
नम एतदुपदं भिष्रषिब्रेह्या यदौ सपुद्राददआ्न्निव 
ख्चावागग्रे विथस्य तिष्ठति शद्धोभिदं शमि शनिच्य्- 
देरुपहवे बाययिडा ते मातेति होतारमीक्षमाणो बायु 
मनसा ध्पायेदुपदूतोऽयं यजमान इत्युच्यमान उपहतः 
पश्रमानसानीति जपल्यस्माखिन््र इद्धियं दधालिति 
चेढाया अहं देषयञ्यया पृष्टिमान्पदुपान्भुयासपिडे भागं 
जुषस्व नो जिन्व गा जिन्वावेतस्तस्यास्ते मक्षिबाणः 
स्याम सवात्मानः सवेगगाः । इडा पनुः सह- 
वता न आगादूजं दुहाना पयसा प्रपीना । सा 
नो अन्नेन हविषोत गाभिरिडा जिन्वतां पय- 
साऽभ्वस्मानित्युपदूतापिडां व्यारव्याता माजनी । ) 

मनो ज्योतिरिति माभेनडक् । 
अधर पिन्वस ददतामेमाक्षायि कुतो मे पोपदस्त 
दिशां कषिरसि दिश्चो मे कल्पन्तां कर्पन्तां मे दिशो 
देवीश मालुषीश्राहोराते मे कपेतापधमासा मे करपन्तां 
भासा मे कल्पन्तायतवो मे कल्पन्ता९ संवत्सरो 
मे कलयतां श्ृतनिरसि कलयतां म॒ आश्चानां त्वाऽऽ 
शापकेभ्यथतुर्यो अमरतेभ्य ददं भूतस्याध्यकषेभ्यो 
गिषेप हविषा बयामिति प्रतिदिशं व्यति 
भजतां भागीं भगे मा भागोमक्तनिरमागं भजा 



दत् पटलः } महादिवकृतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ५१३ 

मोऽपस्िन्वो षधीजिनव द्विषात्पाहि चतुष्पादव दिषो वृष्ट 
भरय ब्राह्मणानामिद < हविः सोम्याना९ सोपपीचिनां 
निभक्तो ब्राह्मणो नेहात्राह्मणस्यास्तीति च॥ ८ ॥ 

सघ्रापि जपति व्यु(व्यु)ष्येति ज्ञेयम् । अथवा विमज्योहति भमिमृशञ्जपति । 
अन्यथा प्रत्येकं मश्वयाविनियोगः कथं स्यान्नहि स्यूदस्य पनब्यूहनम् । अतः प्रयेकं 
मश्रताध्यं जपादृष्टं नान्यत् । एवं प्रमपीति चेति सपत्र तेन॒ न स्वैरेतदनौश्वतर्धा 
करणानि पृवादिदिक्कमेण प्रतिदिशं प्रयति । रि त॒स्य (व्य)ष् दृशन्सङ्न्मश् 
लपतीत्यथंः । 

इदं ब्रह्मण हद ९ होतुरिषदमध्वर्योरिदमग्रीध हति चतु व्यादिषावि । 
चत॒घाकरणानि पवोदिदिक्छृतानि व्युढन्यमिमहय व्यादिशतीति श्रुतेः । अष्व- 

यणा चतुधौकृतानि यजमानेन व्य॒ढानि पत एवाभिमृहयामिपशेनपुतरकं मश्रज्ञप्ते- 
(पित्वे)त्य्थः । हस्तेनामिमरयाऽऽदिशति निरिशति तत्तद विक्पबन्धित्वेन निवेद. 
यति । ततस्तु सबन्धज्ञानमन्थेन दृष्टेव प्रयोजनेन ज्ञानविषयाणां चतुषाकरणानो 
दष्टः सस्कारो नद्यनिदिष्टानि ततत्तदविकूपंबन्धेनाज्ञा[ता नि तैरदातुं शक्यानि । 

आप्रीध्रपरथमान्व्यादेशानेके समापनन्ति । 
भ्नीभः प्रथमो येषु व्यादेशेषु ते तथा । हृदमस्नीथ इदं ब्रह्मण इति क्रमेभलयथेः। 

एय५ स्थारथमृतस्य पणो सदस्तध।र उत्ो अक्षी 
यमाणः । स दाधार पृथिवीमन्तरिक्षं दिवि च 
तेनादनेनातितराणि पत्यपिलयन्तवदन्बाहायमा 
सन्नपमिभृशति प्रजापतभांगोऽपीति च । 

प्रथमे विकृतिषु यथायेमृहो द्वितीये तु नोहः प्रजापतिमागमात्रलेन सवत्रामिधान- 

सेमवात् । 
दक्षिणसद् भ्य उपहतेवा इत्युच्यमाने दक्षिणत एतेत्यतििजः संमष्यति । 
जध्वयुणाच्यमाने । ऋकतिग्प्रहण।न् शमितुः प्रेषणं दक्षिणामागश्च । 

ब्राह्मणा अयं व ओदन इति दक्षिणतः परिकरा. 
नतेभ्यस्तं चतुधा व्युद्धत्यं ददाति । एषा ते 
अपरे समित्तया व्धस्ठ चाऽऽ च प्यायस्व । बधिषी 
महि च वयमा च प्या्षिषीपहि। यं ते अप्र अष्टः 

१. साद्यः। २ क,.ग.च.ठ.ण.शभैनद्'। ३ क,.खनग. च. ट, उ.भ्, श्ल 
पत्रेषु द । 



५१८ सत्यापाढविरचितं भ्रौतसर्ज- ( ९ पषठप्रभे-+ 

अआम्यहं वाक्षिपितश्वरन् । प्रजां च तस्य भृलं च 
नीचैर्देवा निदृश्चत। प्रेयो नो भिदा सति 
समानो यश्च निष्ट्यः । इध्मस्येव पक्षायतो मात 
स्योच्छेषि किंचन।योमांट्ेष्टिजातवेदो य॑ चाहं 
देष्मि यश्च माम् । सर्वाश्स्तानमरे सदह यार्था 
देष्मि ये च पामित्यनृयाजसमिधमाधीयमानाम् । 

अमिपन्प्रयत् इति शेषः| 

वेदिः शत हविरिध्मः परिधयः सुचः । आज्यं 
त्न स्चो यज्ञयाञ्याश्च वषट्काराः सं मे सन्न. 
तयो नमन्ताभिष्पसंनहने श्त इतीध्पप्तनहने हते । 

नंपति | 
अङ्किरसो माऽस्य यज्ञस्य भरातरनुषक्रैरहौ षुरिलयनूयाजेषु जपति 
सप्होतारं प्रस्तादनूयाजानाप्रपरिष्टाद्रा व्याचक्षीत बर्दिषोऽदं 
देवयञ्यया प्रजावान्मुयासमिदयेतेरर्याजाना९ दृत९ हुतमनु- 
मव्रयते वाजस्य मा प्रसवेनेति दाभ्या^ सुची व्यृह्यमाने ॥ ९ ॥ 

अभिमन्त्रयते । 

वसून्देवान्यह्वेनाफिमियर रद्रान्देवान्यज्ननापिमेयपादिलयान्देवान्य- 
देनापिपेयमिति परिधीनञ्यमानान्समङक्तां बदिदेबिषा धृतेन 
समादिस्येवसुभिः सं मरुद्धिः । समिन्द्रेण विन्वेमिर्दवेभिरह्वं 
दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहेति सुश्च प्रस्तरफज्यमानपपिमे- 
ख्यज्ञो यज्ञमयाद्देवा९ अरंछृतः सोमः । तें भित्रो वरुणो 
अयंमा रायस्योषा यजमानं विशन्त्विति प्रस्तरस्य तृणमपात्तम् । 

अभिमन्त्रयते | । ॥ 
अ्ररहमृलितिपरलेषमितिसूक्तवाकेन हातायां यां 
देषतापभिन्याहृरति तां तां यजपानोऽनुपन्नयत्रे । 

तां तां यजमानः पतन्ननुमन्रयते | तथाच यावल इष्टा देवतास्ताः सवां अपि 
शाखान्तरीयपाठेनानुमन्रयते । तथाक्ऽऽह भाष्यकारः भभरेरहमिति । यथाहिज्ग 
देवता अनुमश्नयत इति छघवेन वक्तव्ये यां यां देवताममिन्याहरति तां तामिति 

१९.ख. ग. च,2, ठ. ण. पतिया) र्ट. ह. कटोः।३क.ख. ग्, घ.ट,८. भ, 
“वतां होताऽभि" । 



दत् ०पटढः ] महादेवकरुतवैजयन्तीव्यारूयासमेतम् । ५१९ 

वचनं यस्या यस्या अत्ति होतुरमिष्याहरणं तस्यास्तस्या अनुमन्रणे यथा स्यादिति । 
तेनोपशुयाजस्याऽऽज्यपानां चाप्तल्यपि तैत्तिरीयकपटठे कार्यमनुमनश्रणम् । षाठः 
शाखान्तरीयोऽनुमेयः । केविदुपांशुयाजाञ्पपानां तद्विकाराणां सत्रनदेवतानां च न 
कुवन्ति पःठामावात् । तेषामाचायप्रयत्नानर्थक्रयं स्यात् । रेन्द्राञ्चस्य निर्वापवदप्रीषोभी- 
यप्य परिदानवत्तेषां शाखान्तर पाठप्रद्धाव इति भगवतः सत्याषादस्यामिप्रायः। 

यहि होता यजमानस्य नाप गृह्णीयात्तं 
नूयादेमा अगमन्नाङिषो दोहकामा इति । 

यां यद्ा ताईं तदा बरह्मवचेतत म आगम्पादरिलन्तः। 
सा मे सत्याऽऽशीदैेष मुयान्मन्यान्मन्यतमाञनुषटौजएटतमा दर - 
डता मनसा तच्छक्यं यज्ञा दिव राहतु यज्ञो दिवं गच्छतु यो 
देवयानः पन्थास्तेन यज्ञो देवा अप्पेलित्याश्नीऽष जपति । 

आशीप्षु होश्राऽऽयुराश्ञास्त इत्यादिषुच्यमानाघु जपति । 
अदो म आगम्यादिति यत्कापयते तस्य नाम गह्वाति। 

स्वगे माऽऽगम्यादित्यारिना यत्कामयते तस्य कामो यज्ञो माऽऽगम्याद्िष्णाम- 
क्तिमाऽऽगम्याद्रह्मज्ञानं माऽऽगम्यादिति यद्रोचते तस्य नामानेन प्रकारेण मृहीयात्। 

रोहितेन त्वाऽभिदेवतां गमयित्येतैः परस्तरमवखष्टम् । 
आहवनीयेऽवसृष्टमनुमच्रयते त्रिभिः । इतः परमपि द्वितीयानिर्िषठं यद्र 

प्रसि तार पत्रानुमन्नयत इत्यनुषज्जनीयमन्यत्र द्वितीयन्तेऽमिमन्त्रयत इति तथेव 
भरद्वानोपरे शात् । 

दिवः खीलोऽवततः पृथिष्या अध्युत्थितः । तेनास. 
इसरक्ाण्डेन दविषन्तं तापयामपि द्विषन्नस्ताप्यतां बहु. 
मानागास्तप्योषधय इति प्रस्तरस्य वृणमनुमहत् । 

आहुदनीये । 
विष्णोः श्रं।रहमिति चेयुरके | 

जपि । गमेयपित्यन्तः। 
विते यश्वामि रश्षना इति द्वाभ्यामपि परिधिषु प्रहियमाणेषु। 

अ।हवनीयमभिमन्त्रयते । 
इष्टो यज्ञो भृगमिद्रविणोदा यतिभिराश्चीदौ बसुभिराग्रीबा९ 
अथर्वभिः । तस्य मेष्टस्य वीतस्य द्रविणमागम्याद्रसुषन्नो बस्ममा- 

१ख.ब.ट. ठ. प्तं माऽडग०। २ क.ख.ग इ. च. ट. ठ. हाजष्ठः। ३ क, ग, ई, 
छठ. न.ठ.इ.ण भमारेः |» क.ग.च.द. ठ. ण. "दो माऽऽगः। 



५२० सत्याषाहविरचितं भीतून्रै- [१ षठपरभे-. 

न्यज्ञस्तस्य मा यजस्य षसोवेस॒मतो बस्विहाऽऽगच्छस्वदो प 
आगच्छतििति सरल्लावमामान्यत्कापरयते तस्य नाप गृहणाति। 

संखावाननुमच्यते । अन्यत्पुवैवत्। 
वेदोऽसि रित्तिरसीतिवेदमन्तरवद्यासन्नपभिपृशति। 

आपन्न कृत्वाऽमिमृशति। 
विदेयत्यस्य पुरस्ताद्परिषशद्रा यश्रद्धातुृष्यस्याभिध्याये्स्य 
नाम शृह्वीयात्तदेवास्य सवं दृङ् इति विज्नायते ॥ १० ॥ 

इति सत्याषाढदहिरण्यके शिसूते षष्ठे याजमानपशे 
तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 

विद्येति पदस्य पुवं पश्चाद्वा आतृग्यस्य यद्यदमिध्ययिन्ममासत्विति तस्य नाम 
ृहयौयात्पाप्मनो व्यावृत्त ्रिदेयेति रायम् । अर्थवाद, ऽन्यो विश्वापरा्थः | 

इति सत्याषाढरदिरण्यकेश्षिसूजरव्याख्यायां महादेवहृतायां प्रयोगत. 
जयन्यां षष्टे याजमानपरभे ततीयः पलः ॥ २ ॥ 

भथ षप्रश्रे चतुथः पटः । 

परन।संयाजेषु सोपस्याहं देवयसञ्यया सुरेता रेतो 
धिषीयेति सोपस्य त्वष्टुरहं देवयज्यया प्ुना^ 
रूपं पुषेयामेति खष्ुदेवानां पत्नीनापहं दवय. 
यया प्रजनिषीय प्रजया च पश्चभिधेत्ति देवपत्नी 
राकाया अहं देवयञ्यया परजाबान्भूयासपिति 
राकां सिनीधास्या अहं देवयज्यया परपान्भूया- 
समिति सिनीवाटी कुहा अहे देवयसञ्यया पृष्ट 
मान्भूयाप्तमिति कुुमग्निशेहपतियहस्य प्रतिष्ठा 
तस्याहं देवयज्यया प्रतिष्ठावान्भूयास्मि- 
ल्यचि श्हपतिं देवानां परत्नीरभि््हपति- 
रिति सपस्तानुपत्रणपेके समामनन्ति । 

यदत्र चत्वार एव पत्नीपयाजास्तदा प्तमस्तानुमन्र णम् । तोम्प(पोम)ष्य श्वषटुरिष्यु- 
भयन्न हुतमिति ज्ञेयम् । अन्यत्र यद्यपि देवतास्तथाऽपि हुतमिति । 

१क. ख.ग.च. ट, ह, ण, सौम्ब्म। 



४ च "ष्टः ] महादेवक्रतवैज यन्तीव्याख्यासमेततम् । ५५२९ 

इडाऽस्माननुबस्तान्प्रतेन यस्याः पदे पुनते 
देवयन्तः । वैश्वानरीं शकरी वावृधा- 
नोपयज्ञमस्थित वेश्वदेतरीलाज्येडाम् । 

अ।पिमन्नयते | 
या सरस्वतीं यक्ञोभगीना तस्यते 
स्वाहेषि फीकरणहामे दयमाने 
पलं विमृष्टे । या सरस्वतीं वेशभगीना 
तस्ये ते स्वाहेति हूते पुखं विम 

हस्तेनानुखोमं मां । अञ्नयेऽदठ्वायवेऽशीततनव इदम् । विश्वेभ्यो देव्य इदम् । 
वेदोऽसि वित्तिरसीति वे होत्रा पन्ये प्रदीयमानम् | 

अभिमन्नयते होत्रा पल्नये प्रदीयमानम् । सनेयमित्यन्तः । 

वेदोऽपि वेदे त्वावेदो पे विन्देतिवा। 
रवस्य विकर्पाथंः | 

धरतवन्ते कुलायिनमिति वेद पुपस्थऽस्यमानपर । 
पल्या उपर्य क्षिप्यमाणं वेद मभिमन््रयते । वाजिनमित्यन्तः । 

बेदाऽसि वेदा म आहर वप्तस्त्वं 
तृप्तोऽहं परजया पञ्चभिभूयासरामिति वा । 

गतम् | 
त्वया वेदिं विविदुः पृथिवीं त्वया यज्ञो जायते 
विश्वदानिः । अच्छ यज्ञमन्वेषि वद्रान्त्वया 
हाता संतनोद्यधमास्ानिति वेद स्तीयमाणम्। 

होत्रा गाहपत्यात् | 
अभ्रेऽदब्धायो इति समिष्टयज्ञः । 

अनुमश्रयते | स्वाहान्तो मन््रः सकृदेव | प्रमिष्टयनुननात्वेऽप्यन्ते | वातायेदम्। 
अत्र तानादेवता पदानि श्रुयन्ते तथाऽप्युक्तमाध्वधवे तञ्ज्तेयम् । 

दिवः खीलोऽवततः पृथिव्या अध्युस्थितः तेना- 
सहस्रकाण्डेन द्विषन्त ९ शोचयापापे द्विषन्मे बहु 
शो घत्वोषध मा अह९<जुचमिति वरिरनुपहतम्। 

अनुमन्यते । 

१६, ड, ढ. 'प्रहूरियमाणम् । 



अरेर् सत्याषादविरवि्तं भोतसू्र- {६ प््परभ्न-- 

क श, कि 

सं यज्ञपतिराह्षिषेति ॥ ११॥ यजमानभागं 
भा्नाति शृतस्य दध्रश्च ब्राह्मणाऽश्नातिन 
वेदयराजन्येद < हविः प्रजननं मे अस्त्विति 
शतस्य इधिक्रान्णां अकारिषमिहि दधः । 

स्पष्टम् । 

अन्तर्वोदि भरणीतास माजंयते 1 
उत्तराथभिदम् । 

अध्वयुश्वास्मे सततां धारा स्रावयति सद- 
सि सन्मे भया इत्यानीयमानास॒ जपति । 

भ्रणीताघु सराम्यमाणास्वष्वयुणा । 

प्राच्यां दिरि देवा कंसिजो माजयन्तापिति 
भतिदिश्चं व्युत्सिचचति सण वः प्रदिणाम्य. 
क्षिताः स्वां योनिपपिगच्छत। अच्छिद्रः प्रजया 
भयास मा परासेचिमत्पय इति शेप निनयति। 

प्रणीतक्षेष षेयम् । 
यदप्स ते सरस्वति गोष्वन्वेषु यन्पधु | तेनमे 
जाजिनीवति मुखभङ्ग्धि सरस्वतीति गुखं विमृष्टे । 

हस्तेन । 

अत्र यजपानभागपाज्नमेके समामनन्ति । 

स्पष्टमन्यत् । 
अत एवोपात्थाय विष्णोः क्रमोऽसीति 
चतुरो विष्णुक्रमान्क्रामति दक्षिणेन प्रकम्य 
सव्येनानुप्रक्रापत्ति न सय्येन दक्षिण- 
मतिक्रापति नाऽऽहवनीयपतिक्रापत्य॒त्तर- 
परत्तरं ज्यायास्सं तिष्ठश्थतुं जपति । 

अतो यजमानायत्रनदेवोत्थाय नान्यत्र स्थितः। दक्षिणपादेन प्रक्रम्य पभ्येन 
तदनृत्तरमुत्तरं प्रक्मणे ज्यायो दवं जीण्यव चतुर्थे पभकरमणं नास्ति त्रतीये प्रकरमणे 
तिष्ठशचतुं विष्णोः क्रमोऽपि शत्रूयत इति जपति । 

उन्नय मित्रमहः सपत्नान्मे अनीनश्नः । दिव. 
नान्विद्यता जहि निभ्राचन्नधरान्ङापि । उ्न्नद् 
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विनो भज पिता पुत्रेभ्यो यथा । दीषायुत्वस्य 
हेशिषे तस्य नो देहि सूयं । उन्नय मित्रमह 
आरोदक्चत्तरां दिवम् । हदोगं मम सूयं ॒हरि- 
माणं च नाञ्चय । शुकेषु मे हरिमाण रोपणाकाकु 
दध्मसि । अथो हाद््रिवेष मे हरिमाण निदष्पासि। 
उदगादयमादिलयाो विश्वेन सहसा सहं । दिषन्त॑ 
मम रन्धयन्मो अहं द्विषतो रधम । यो नः शपाद- 
दापतो यश्च नः शपतः शपात् । उषाश्च तस्मै 
निश्रक्च सवैपाप* समूहताम् । यो नः सपनों 
यो रणां मतां भिदासदति देवाः । इष्प- 
स्येव प्रक्षायनो मा तस्योच्छेषि किंचनेति ॥१२॥ 
आदिलयपुपतिषएतेऽगन्म सुवः खवरगन्मेति च । 

धेदील्यन्तः । 

इदमहममुं श्राठव्यमाभ्यो दिम्भ्योऽस्ये दिक 
क ४4 ् 

इति यं द्रष्ट तस्य वधं पनसा ध्यायति। 

द्विष्म इत्यन्तः । 

यद्यभिचरेदिदमहमपुष्याऽऽपुष्यायणस्य प्राण नि- 
वेष्टया्मा पि दक्षिणपादस्य पाष्ण्यो निवेष्टयति । 

अमुष्येति पश्यन्तं नाम शत्रोगृह्णाति । अमृष्यायणद्येति यस्वापत्यं तस्यः तद्धिता- 
न्तम् । जयन्तपय॒क्तमिदं न यज्ञाङ्गम् । 

देन्द्रीमाहतमन्वार्वैते इति प्रदक्षिणमावतेते 
पुण्या भवन्तु या छक्ष्मीः पराभवन्तु याः 
पापीरिति दक्षिणपर्सपभिपर्यावमेते । 

दृक्तिणस्कन्धममिलक्षीकत्याऽऽ वदेते । 
तेजोऽसीत्याहवनयुप पयो वतैते । 

प्रपतव्यमाहवनीयमुपामिपय। वतते । 

समहं मरजयेस्युपतिष्ठते । 
आहवनीयम् । १।१ इत्यन्तः । 

समिद्धो अम्र इत्य॒पसमिन्पे । 
दी्याप्तमिलन्तः । 



५१४ सत्याषाहविरचितं श्रौतसूजं- [१ षष्ठमशे-- 
षे 

वसुपान्यज्न इत्युपतिष्ठते | 
मय।प्तमित्यन्तः । 

अग्र वह स्वदितु नस्तनय पितु पच। भिभुर्शं 
तोकाय तनुषे स्योन इति दक्षिणभ्भिपपतिष्ठवेऽप्र 
आयुष्छ्यसे पवस्वरे्याच्निपावमानीम्यां गाहप 
स्यपुपतिएतेऽ् गृहपत इति च तापारिषमा- 
श्षासे तन्तवे ज्योतिष्मतीं मित्यजातपुत्रो ब्रुयात् । 

नूयादुचेरविद्यमानप॒चः । 
तामारिषमाशासेऽपृष्पे ज्यातिष्मती मिति जतिपुत्रः । 

विद्यमानपृत्रः | 
बहुपुत्रः सवेषां पुत्राणां नापान्यनु- 
दत्य जञ्यातिष्पतीपित्यन्ततो वदति । 

तामासिषमाशावेऽमप्मा अधरुकरामणेऽमुकशमणे ज्पेतिष्मतीमिति | 
ज्योतिषे तन्तवे स्वाऽसावनु पा ञ्यो- 
तिषा तन्वि्यन्तराऽप्री निषादति । 

योतिषे तन्तवे त्वेतयुक्त्वा नाम गृह्णाति जय्य संबुद्ध्याऽमुकश्षमन्िति । 
वेद्तृणान्युपस्थ आधायये देवा यजन 
हन इत्यन्तर्वेदयासीनोऽतीमोक्षाजजपति । 

अतिमोक्षमच्रान् । उपस्थो देसिण जानु सव्ये करत्वा पदयोः पारणण्य म्यल्याततेनं 
सक्थूनोः प्मीपे नयेदेष उपस्यो गोमुखाप्रनभिति प्रपिद्ध योगज्ञाने । 

कस्त्वा यनक्तिसत्वा विमुश्चत्ाति यज्ञ षिमु- 
ति सवेमनुगरीक्षतऽग्े व्रतपते वरतमचारिषमि- 
त्येतव्रतं विष्धजते यज्ञो वभूव स आबभ्रषेति 
यज्ञस्य पुनरारम्भं जपति गोपा अग्नेऽविमा 
अश्वौ यज्ञ इति प्राद्तक्रम्य जपति ॥ १३॥ 

प्राच दिशमुत्करम्। 
यज्ञ र्ंचते यज्ग नमो नमश्च ते यज्ञ रिबेनमभे 
संतिष्टुस्व स्योनेन मे संतिष्ठसर स॒मूतेन मे संति- 
एस्व ब्रह्मवचेसेन मे संतिष्ठस्व यज्ञ स्यपिपन् संतिष्र- 
स्रापतेयज्गनपउयतेनमडउपतेनप इति जपति। 

१क.ख.ग ङ. च, ट. ठ. ण, 'नोऽतिमोः ॥ 



४ च प्रः ] महादेवक्रुतवेजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ५२५ 

स्पष्टम् । 
दृष्टिरिति श्च मे पाप्मानपृतात्सत्ययुषागाप्प्स॒ 
श्रद्धत्यप उपस्पृश्य यथेतं प्रतिनिष्क्रापति । 

स्पष्टम् । 
ब्राह्मणाऽस्तपेयितत्रा इति सेम्रष्यति । 

बहुवचनारधिकांस्तपयति मक्ष्यमोज्यादिपरिवेषगेन । अष्टो दश वेति वैखानः । 
तथा पो शतमिति । तपयतेति प्रेषोऽध्व्य प्र्न्य पाकततस्कतीरं वा प्रति । आत्मानं 
प्रत्येवेति राद्धान्तः । 

एवं विहितं प्रवसताऽपि याजमानम् । 
प्रवाप्तगतस्यापि याजमानं भवत्येव । 

यस्यामस्य दिर्यप्रयो भवन्ति तां दिशषमभिषएखो पत्राज्ञपति। 
याजमानमन््रान् } स्पष्टम् । 

अध्वयु; कमणि करोति। 
यद्यपि न यजमानस्य प्रतिनिपिस्तथाऽपिं पर ह्यस्त्पेव प्रतिनिधिरतो यान्यन्या' 

थोनि तानि समन्र,ण्यव कुयादध्वयुः । स्वामिलप्रयुक्तपस्करेषु न प्रतिनिधिरियेवम्. 
पपादिनम् । कलृत्वे त्वस्ल्येव प्रतिनिधिरिति भावः। 

अन्यान्यभिपर्नात् । 
अभिमश्ेन वदेहविषां च तद्धिनाऽन्यानि, दशितमभिमश्नं जपाङ्गमिति। यच 

करणमच्रः स्यात्तदा ऽध्वये।रेव पमन्र कमं स्पात् । न मन्रो जपपृतरमाग्यङ्गम् | भत 
एवाभिमृरय जपतीत्येतद्वलेन ग्यास्गातम् । जपस्य वेदिमेस्कारत्वात्तस्मादमिमशेन. 
स्याङ्गतवं संस्कारकं जपं प्रत्येव संस्कारस्य यजमानाभत्वा्नामिमर्थनं पराय किंतु 
जपस्य पुवेमाव्यङ्घ तदथं सदपि यजमानपस्कार एव । 

तस्याङ्गमूतस्य छोपेऽपि प्रधानायान्मन्राञ्जपदेवेल्याह-- 
यजपानो मत्राञ्चपत्यन्यान्व्यादेशनात् । 

व्यदिक्षनं चतुधौकरणानामिर् ब्रह्मण इत्यादि ! तदमिम्रधेवेदमित्यारिकमिव्यक्त- 
मेव । तत्राभिमशेनप्तद्धवेऽपिं तस्य व्यदेशनाङ्गता व्यद्ेशनं च पराधमतोऽमिमशंन- 
मपि कृत्वाऽध्वयुरेवेदमिलयादिशति करणमच्त्वामव्रेऽपि करणमनच््रवदेव द्रग्यपंस्कार- 
मच््रणामपि पराथंत्वादध्वयप्रतिनिधित्वमस्त्येव । तेन तान्न यजमानो जपतीत्यथैः। 
नघ्न पिन्वस््रेतयादिनपोऽपि पप्रादश्चनाङ्कं ब्राह्मणानामिद५ हविरितिलिङ्गात्। ततस्त 
व्यदेशनश्चञ्देन तद ्गमच्रनपो रक्ष्यते । सोऽप्य्वयुभेव कायं इत्येवं नाऽऽशङ्कनी 
यं जपस्य साक्षाद्यनमानपेष्कारत्वात्तेनेव कायः | ओ निवेस्य स्थानेऽप्रे हविनिं 

१कृ.ख.ग.च, ट, ठ,ण, यस्यां दिडयस्याम्रः। 



५२६ सत्याषाढविरचितं भरोतसूर्ब- (१ षषपरे-- 

वप्स्यामीस्युक्तमेव । युष्मदर्थं प्रत्यादेशो दक्षिणत एतेति ब्राह्मणा अयं व जओंद्रनः हति 
चाध्वथुरेव मुपते मुवनपत इति बरह्मवरणमध्वर्युंणा समन्नं कार्यं न तत्र 
जप इव्यर्थः । ओं निरपे्यपि । अदेशनमच््रादन्यान्मच्छानित्यथः । स्पश्ङतं 
माष्यङ्ता-- अध्वर्युणा कतैम्यानि । तानि वक्ष्यामः । ब्रह्मवरणम् । अदने 
हविः । हृदं ब्रह्मण इति व्यादेश्षनम् । दक्षिणत एत क्राह्मणा अयं क ओदन 
इति दानमन््रः । ब्राह्मणार्स्तपयितवा इति परैषश्च । आत्मानं प्रलपि परा्॑त्वात् । 
अथामन्रकाण्यध्वयुकते्यानि । प्रस्तरधारणम् । इडारम्मः । इडाप्राश्चनम् । प्रतिदिशं 
व्यूहनं च । प्रणीतापु माजेनं पमिन्धनं च । अथ प्रवसता यनमानेन स्वे मचा 
जपितव्याः प्रयोगक्रमेण । अध्वरयङृतानि याजमानानि वजेयित्वा । यथा ब्रह्मवरणम् + 
अ निषैपेत्यारि । अष्वयुवज्यौनि । यजमान वाच॑ यच्छ । यजमान हविविवेप्स्यामि। 
वर्षतु ते पर्जन्य इृदयेतानि । एतयोरपि यजमानं स्म॒त्वा जप इत्येव न्याय्यम् । अन्या- 
स्व्यादेशनारित्यमिधानात्प्रतिदिश व्युहनमध्वयः | नपो याजमानं बरैति व्यदेशनं 
पमन्नमेवेदं ब्रह्मण इत्यादिकमध्वर्यो; । अन्यथा सूत्रविरोध; स्यात् । 

@ क 

एवं परिहितमिष्टिपञ्ुबन्धानां याजमानम् । 

एवं विङृतेष्टिषु निरूढ दि पडबन्धेषु चेदमेव वैशेषिकं तत्र तत्रैवोक्तम् । 

यथाविकारमनुमन्रणाः । 

अ्नेरहं देवयज्ययेति यद्यपि देवतामान् श्रयते तथाऽपि तस्य हूतस्यानुमन््रणतित्यु- 
तमेव । हविष एव विकरिणानुमच्रणमच्रा ज्ञेया नतु द्विदेवत्य द्विदेवत एकरेवतस्ये- 
कदेवत्य इति, इन्द्रस्य चेन्दियावीति रितु हविःप्तामान्यात् । अनुमन्रणमन्मे फे 

यस्य हविषो विकारस्तस्य तस्य तेनाविृतेनाहितेन वा । 
अपवादमाह- 

हनद्रस्य वेमृधस्यादं देवयज्ययाऽसपत्नो भूयासर 
सरस्वत्या अहं देवयज्यया वाचमन्नाच्ं पषेयं 
पष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्पशुमान्भयासमदिलय) 
अहं देवयज्यया प्रजनिषींय प्रजया च पञ्चभिश्च 
द्यावापृथिव्योरहं देवयज्ययोभयोरखोकियोकध्यासं भ्र- 
मानं प्रतिष्ठां गमेयम्यम्णा ऽदं देवयञ्यया स्वं रोकं 
पुषेयं विन्पेषां देवानामहं देवयश्यया प्राणेः सायु- 
ञ्य गमेयभिन्द्रस्येन्धियावत्तोऽदहं देवयञ्पयन्दरियाी 

१ च. (करतीर्थिः । 
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पशपान्धयासमिन्द्रस्य तरातुरहं देवयञ्यया जातो 
भूयासमिति प्रलक्षान्नता अनुपन्रणाः ॥ १४॥ 

इति दहिरण्यकेशिसूत्रे षषे याजमानप्रश्ने चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥ 

एतेषु हविःषु प्रकृतितोऽतिदेशेन प्राप्ता अनुमच्र णमन्रासेतपामनारम्य प्रत्यक्षवचनैः 
भ्रतिनाः । एते मनच््ा चिन्गेन यत्न यत्र य्य प्रतिपा्या देवता तत्र हविषि पुरोडश्च 
चरावामिक्षायां वा प्राप्रुवनति । नतु विकरिष्वन्यदेवताकेपु तेषु दंपएूणेमापताम्यमिवा- 
तिदेशात् । निङपितमेतत् । 

इति स्लयाषाददिरण्यकेतिसत्रव्याख्यायां महादेषकृतायां भयोगवेन- 
यन्त्यां षष्ठ याजमानमन्ने चतुथः पटलः ॥ ४ ॥ 

अथ धष्ठप्रश्चे पचमः पटलः । 

अग्न्याधेयस्य याजमाने व्याख्यास्यापः | 
प्पष्टम् । 

प्रस्ताद्भयहोदनिकात्केकरमश्रणि वापयते नखानि 
निष्ृन्तते दतो धावते लात्यहतं वाप्त; परिधत्ते । 

प्रथमनरह्ौदनाप्व स्पष्टमन्यत् । 
ब्रह्मौदनं भाशचितवन्यो षरं ददाति । 

वरोऽनाढ्य्य गज्ञाद्रयं स॒वणेमतििरम्यः। 
आहितासु समिस्सु पिथ॒नावसिक्तरेतसां ददाति। 

अम्यन्याऽऽहितसु तेम्य एव च्ीपुंतो पुवमपिक्तमगतं रेतो यथोस्ताहशै 
गावो ददाति । 

न प्रयाति न प्रवसति । 
पगृहो न प्रयाति विना गृहेण प्रवाप्तस्तमपि न करोति । 

नास्यां एदाद्रन्ति । 
अध्य यजमानस्य गृहादन्ये नाचि नयन्ति । 

अन्यतश्च नाऽऽदह्रन्ति । 
तदीया अन्यतोऽपि नाऽऽनयन्ति । टठोकिकािप्रतिषेषोऽन्यस्य तु हरणं न 

प्राप्तमेव । 
भिल्पैरेता£ राजं जागर्ति । 

एतां रात्रि य्यामर्षोदिते पू जहवनीयमाधास्यन्मवति । शिसपवींगवेएुमृदन्गा" 
दिभिनिद्रामतिवाहयति । 
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शरफेरग्भिमिन्धान उम छोकौ सनेम- 
हम्। उभयोरकयो्रेध्वाऽतिगस्युं तरा - 
म्यहामिति शत्कैस्ता९ रात्रिप्निमिन्पे। 

व्टुप्रश्ने--~ 

ब्ाज्ञोदनिकम््निं शस्कैः काष्ठत्षणेर्तं करोति । सक्रन्मन्र्तृष्णीमनन्तरं, रात्रि" 
मिहि काटाध्वनोरत्यन्तप्तयोग इति वचनात्तततम् । 

मही विशपर्नीं सदने ऋतस्पात्राची एतं धरुणे रयी 
णाम् । अन्तवेह्म जन्यं जातवेदसमध्वराणां जन- 
यथः पुरागामीत्यरणी प्रदीयमानं परतीन्रत आरोहतं 
दशत शकरीमपर्तेनाग्र आयुषा वचसा सह । 
ज्योग्जीवन्त उत्तरापरत्तरा< समां दशेमह पणमासं 
यङ्ग यथा यजा इति प्रतिश्रहास्याल्रियवती स्थो 
अभिरेतसां गभं दधाथां ते बापहं ददे तत्पत्यं 
यद्वीरं बिभ्रथा वीरं जनपिष्पथः । ते मन्प्रातः प्रनन- 
विष्येथे ते पा प्रजाते प्रजनयिष्यथः । प्रजया पुभि- 
बरह्मवचंसेन सु्वगे लोक इति परतिग््यामिपन्रयते । 

सकृदेव पूरव प्रच्राः। 
आत्मनं ग्रहीते यथाऽध्व्युरिदमहमन्रतात्षलय- 
मपैमि सल्यान्मानुषमुपेमि भानुषाहेग्ययुपेमि देवीं 
वाचं यच्छामीति वाचं यच्छति प्रजापतेस्त्वा 
प्राणेनाभि प्राणिमि पृष्णः पोषेण पहम् । दीषा- 
यत्वाय शतक्षारदाय शरत श्षरब्य आयुषे वचसे 
जीवातं पण्ययेत्ि जातमभिप्रागिलयदहं तदस्मि 
पदति त्वमेतन्मपाि योनिस्तव योनिरस्मि। 
मपैव सन्वह इव्यान्यम्ने पुत्रः पित्रे लोककृनात- 
वेद् हति जातमपभिमन्त्य वरं ददाति । 

जातमभ्चिमामि उपरि नाकप्तया खवाप्त मन्ति | 

बाच विद्जतेऽज क्षामे वासकी परिदधाते यजमानः 
परिदधति इति द्विवचनेन याजमाने दंपल्य)रेव ग्रहणे पृननिर्देशो य 

श ङ्गानिवृतस्यथः । 
ते अपटत्तेऽगन्वापभेयेऽध्वयवे दत्तो याभ्यां याभ्यां 
व्याहतीभ्यां येन येन यथष्पाधानेन याभ्यां 

त्च[ च। 

जमानद्वित्क* 
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याभ्य र सापेराङ्गीभ्यां येन येन च पमे्चिरसा 
हुषाति सेतर तेनं देमोपातिषते ॥ १५ ॥ 

स्पष्टम् । 

सुगादेपल्यो विदहशरातीरुषे पः भयसीः भेयी. 
षत् । अभे सपतना९ अपवाषपानो रायस्पोष. 
मिषपजंमस्माञ् पदीत्याहितं गारईपलयमुपतिष्ठत 
हमा उ माषुपतिषठन्त् राय आभिः प्रजाभिरिह 
पबसेय । इहो षडा तिष्ठतु विश्वरूपी मध्ये 
वसोर्दीदिहि जातवेद इति मध्यदेशे हिवषा 
णपरभिमनच्नयते प्पया्थं वरं ददात्यानक्चे व्या 
नशे सवेमायुर्यानश्च हल्यादितमाहवनीयमुपतिषते। 

प्तमवार्भेऽर्षोदिते सूरय बरं ददाति । 

येते अप्र शिवि तश्रुबो विराव स्राध्चव तेमां 
विश्वतां ते मा जिन्वतांयेते अरे शिवि तनुबौ 
सस्राद्चाभिभृश्चतेमा विशतांते मा जिन्वतांये 
ते अपने शिवि तनुत्र विभूष परिभृश्चते मा पिश्तां 
ते माजिन्वतांयेते अपने कि तनुत्रो प्रभ्वी चं 
भरभूतिश्चतेमा विक्षतांते मा जिन्वतां यास्ते ग्न 
शिवास्तनुवस्ताभिस्त्वा इध इति शिव्राभिस्ततु- 
भिराहितमाहवनायमपतिषठते लिक्व सीहितिश् 
शिङ्ीदतिशर सदान्नी कापतिश्ानाहुतिश्च निन्रं- 
तिरेतास्ते अपरे पोरास्तनुषोऽपर््यो पलयस्तान्- 
श्छन्त योऽस्पाद्दष्टिय च बयं द्विष्म इवि 
प्रस्तात्पृगोहृतेर्थीराभिरुपतिष्ठते पए्णाहुतौ बरं 
हदात्युपरिष्टाद्णाहतेः सिव्ाभिरूषस्थाक्र । 

ये ते अने शिवे पनुवाविलयाधुक्तामिः पुनः । 

विराजक्रभरुपतिषटुतेऽयषेपितं मे गोपाबाभ्नं प्राणेन 
संमितम् । त्वया शप्ता श्षपृजं पदन्तः शतं 
जीवेम शरदः सरीरा इति दक्षिणात्रिं नये परजां 
मे गोपाय शलं लोकस सेततिर् । आमना 



५३० स्थाषाहविररवितं भौतसूर्- [१ षठप्रभे- 

हृहयासिर्ितां तां ते परिददाम्यहमिति गाह- 
पत्य श्षभ्स्य पद्न्पे गोपाय -विन्वरूप धन वच | 
ग्रहाणां पष्टिमानन्दं तार्स्त परिददाम्पहपिलयाद-, 

वनीय\ सपरथसमां पे गोपायेन्दरियं भ्रृतिवधनम् । 
विष्वजनस्य छायांतां ते परिददाम्यहामिति सप्रथ 
सभां मे मोपाय येच सभ्याः सभासदः । तानि. 
न्द्रियावतः कुरु सवैमायुरूपासतामिति सभ्यमहे 
वधिय मत्रं मेगोपायश्चियं च यक्सा सह । अहये 
बुध्ियाय मत्रं भिये यज्ञः परिददाम्पहमिल्याव- 
सथ्य पञ्चधाऽग्रीन्न्यक्रापद्िरारखण्रा प्रजापतेः । 
उरध्वारदद्रोदिणी योनिरमरेः प्रतिष्टितिरिति सान् । 

1/9. 

अर्थरन्प्रक्ृत् । स्वश्ाखाविराजक्रमाणामेतेरविकस्पः । 

यत्रास्पे ॥ १६ ॥ शतमक्षान्मयच्छाति तेषु छृतं 
व्रिजेत्य सभासद्भ्यः प्रयच्छति ते यज्जयन्ति 
तदुभयमन्न ̂  सस्स्छृलय ब्राह्मणान्भा नयति 

स्य।ख्यातमेतदाघान एव | 

आग्नेयस्य दक्षिणाकालेऽजं पृणेपाप्रमुप्वहण 
ससूनपश्वन रथं वासः पङ्का द्रादश्च चतुर 
शतिरपरिमिता वधमाना ददाति तासां घेनुरन- 
हू[न्पिथनौ चाऽऽदिष्टरूपाण्यजं पूणेपात्रयुपवरईणं 
चारप्रीषे ददाल्यश्वं ब्रह्मणे पेतु होत्रे गाद्भप- 
त्यदेशेऽनद्हमाहवनी यदे शेऽध्वयंवे शेषः साधा 
रणस्िरशन्माने पवेयोः पवमानहृ्िषोदहिरण्ये द 
क्षिणां ददाति चल्ारिध्शन्पानयत्तमे धनुमादित्ये। 

व्यास्यातमेतद्।घनान्त एव । 

आधानप्रभृति यावल्लीवं नानृतं वदेत् । 
अत्र माष्यक्कारः शाठ्रानृतम्नितं च शब्दान सारस्वती्टिमेगवता पतञ्जलि" 

नोक्त । अर्थानूतेः व्रतपयेव । आचमनग्याहतिनपविष्णुस्मरणानि सवत्र पमुच्ी. 
यन्ते च। 
3 -- ---------*---~--- न 5 0 2 --्- ~~ | -~ ~~ ~~~ ~~~ --~-- "~~ 

१६, न्च, ज, भर्गो । 
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नास्य ब्राह्मणोऽनाश्वान्शृहे बसेत्। 
. अकृतभोजनो बाह्मणोऽस्याऽऽहितात्नेगृहे न वततदिति यथा स्यात्तथाऽऽहिताभिः 

कुयात्तस्मैव नतं यावज्जीवमित्यनुवतते न बराह्मणस्य । तस्माद्रसल्यथ बाह्मण आगते 
तस्य. षत्यां भोजनेच्छायामन्नं दद्यादेव तदमविऽन्यतक्षननिवारकं ददात्तद॑मवे तु भाष्य- 
करेणोक्तं व्याटतिनपो ब्राह्मणभोजनं चेति वाध इति । 

सूर्याढमति्यं वलये नापरुन्ध्यात् । 
~ अस्तमितसूर्यमतियें पुव यस्य स्थितिनांज्ति सोऽतिथिः । कश्चनापि यदि वासराथ 
प्राषोऽस्यापरोषं निवारणं न कार्थं निवार्य स्यं यथायोग्यं दातभ्यमेवेत्य्थः 1 
अत्रापि वाघृलोक्तमेवाकरणे प्रायश्चित्तम् । 

न नक्तमन्यत्रान्नादयात् । 
अन्नादन्यन्क्तं रात्रौ न दद्यात् । हिरण्यघान्यादि गवादि चन रात्रौ ददात्पर- 

स्वत्वापादनं न कुर्यात् । ्रहोपरागादौ पृण्यकाडे रात्रौ संकस्प्य श्वोमूते पात्रपात्कु- 
यादिति गम्यते। केचित्तु दानमात्रस्यापि प्रतिषेधं व्याचक्षते । अच्राञ्मपे बतपतये पुरो. 
डाशमष्टाकपाटं निवपेच आहितिः सत्नत्रत्यमिव चरेदेतदेव प्रायशित्तमुक्तमापदि 
त्वाहुतिरिति । 

अन्नं रात्रौ देयमित्युक्तं तत्राप्याह- 
| अन्नं द्दनक्तमदयीत। 

दीयमानमप्यन्नं नक्तं गृह एवादयीत भोजयेत् । न बहिरनतु दद्यात् । अद्यीतेति 
पाठोऽनेकपूत्रगतो व्याख्यातो मया माप्यङता तु न द्यीतेति पाठो व्याकृतः । ष 
दाने परस्वत्वापादनं दानं तेन लक्षिते गृहाद्हिनेयनं तन्न कुर्यादिलयमिपायेग 

4 ॐ, क, वी 

व्याख्यातं प एवार्था यप्त्वदयीतेति पाठो क्तः । 
(9 

नबीषपकस्यान्ायाद् । 
( (र भ, 

गत।द स्थापितं फडादिकमुपरिष्टाव्यवधानेनाभ्चिना पकं यत्तटबीषपक्ं तन्नाशीयादि- 
तयेके व्याचक्षते । निरुक्ताभिप्रायेणान्ये व्याचक्षते । निरुक्तं हि ए्रथिवीवचनो निरुक्त ऋन्वी- 
धशाञ्दः षक।रोपधोऽयं ते्तिरीयसूत्रकारैः पठयते । कात्यायनेन तु सकासेपधस्तत्रोमयो ° 
रपि एथिम्येव वाच्या तया पक्कस्तद्गतेनात्निनोप्मणेति यावत्तथा च् योऽयमन्तः ए्रयिन्या- 
मभ्निरिति, माप्यकारेण तु पाठ ऋजीषपक््येत्युपन्षो व्याख्यात ऋजीषमुद्धतप्रं 
तक्रपिण्यादि तन्नाश्नीयादिति । ऋलीषमित्ययै पाठस्तैत्तरीयकसूत्रेषु सर्वत्रा्मत्सत्रे ब 
दश्यते युक्तश्च । नहि किंचिदजीषेण पच्यते तेनापि कर्मधारय ऋजीषशब्दरधकश. 
उदस्य पृवैनिपातः स्यत्तस्मादवीषमिलयेवायं पाठश्च | 

ने 
मे 



१६२ सत्याषाहविरखितं भौतसुधरं- [९ षषभ 

या अन्तनोष्या आपस्तासां नाश्नीयात् । 
नावि नौकायामन्तर्मवाः स्थापिता वा पतिता वादः प्रविष्टा वा तातां प्राशने 

न कुवात् । पात्रान्तरञ्यवघानस्यितानां न दोषः । आपस्तम्बो ऽन्तनन्यिपां नाश्रीया- 
दित्याह । नावि स्थित्वेति चाधः संमवति । अतो नान्यानापपां नाभ्रीयादन्तश्रागं 
नाश्रीकाद्याज्ञाव्यन्तरपि किमप्युदकं न प्राक्रीयादिल्थः । 

रजत हिरण्यं बहिषि न दात् । 
यत्र हिरण्यं देयत्वेनोक्तं गवादिप्रलाम्नायत्वेन वा प्रप्ते तत्र रजतं म देयं ईत् 

सुब्णीयेवेद्यर्थः । बर्हिषि यज्ञ श्रैति कर्मणीति यवत् । 
छ्ठिमं दारू नाभ्यादध्यादभ्यादभ्यादया । 

अद्नाविति शषः । द्चिन्नमुदकेन । नम्यादध्याञ्च तदन्यस्यालाम इति ब्याख्येयम> 
न्यथा सू्रद्वयमनथकमेव स्यात् । 

स्वकृत हरिणे प्रदरे वां नावस्येत् । 
स्मावोखेरे देशे नावस्येदवपानमवस्थानं न कुर्यात् । प्रदरो मृमिगतैलश्रापि । 

दित्य वाग्यतः सिय समवेत । 
हिमिति कृत्वा पथात्खियं गच्छेत् । 

व्याहर । 
न ग्याहदरेययः। 

नैतसिमन्संबर्छरे पशुनाऽनिषटाऽनादिष्टो पाभ्सं भक्षयेत् । 
रागतः प्राति मांप्तमक्षणे निह्ढेनाङ्गपशुना वाऽनिष् नैतसिन्पवत्सरे माप मत. 

बेत् । आदिष्टो मक्षयेदपि । 

यदि भक्तयेन्मनसाऽभ्भिभ्यः प्रहिणोमि भन्तं पप षाचा 
तं सह भक्तयन्तु । अप्रपाचम्मपमसथरामि शिवेन 
पनसा सह भक्षयतत्थक्त्वाऽऽदिष्टो भक्षयति । 

बाद्मणेरादिषटो मक्षयेदनिष्यऽपि पाना । 
दादशरात्रपजसेष्वभिष्वाञ्येन स्वयपपरिहोजर जुहोति । 

रातरिश्चस्दोऽहेरात्रे प्रयुऽ्यते। अत्राऽडरम्भविपिष््वाध्वयेव एवोरतस्तया कृत्वा ऽऽ 
रम्भप्रभति दादशरा्रं सायप्रातशचतुर्दिशतिहोमानाञ्येन सयमञ्निहश्रं जुहोति । 
अभनल्तता तु विषेया ददिश दिनानि । 

अतमाह--- 

१६.७९. अ 



६१० प्रः | महादेषक्रुतवैजयन्तीष्याख्यासमेतम् । ५१ 

अहतं वासो बस्ते | 

दरादशरात्रप्रहतमपरच्छिजनाम्मरजकपौतमहतम् । 

कपपन्यो ज्ञहुयात् । 
स्वयमित्यस्य विकल्पः । 

व्रतचारी त्वेव स्याद् । 
न मापमहनीयाज्न ल्ियपुपेयादितयथंः। 

स्वयं त्रयोदशीं जहाति । 
स्वयमवेत्यथः | भ्रयोदश्चीं रारि पयतेति यावत् । 

यां प्रथमामभ्नि्ोज्नाय दहन्ति साऽपरिष्ोश्रस्य दक्षिणा 
भ्रयोदद्यामभनहोत्राय यां गां दुहन्ति तां गां दद्यात् । पूर यद्यन्य नुहुयात्तस्मे ॥ 

अथवा ऽऽरम्भेऽ्निहोत्रस्य वाऽघ्वयुस्तसे । माप्ये तु आषानादृवं द्वादशाहमाश्चपदिःः 
कपरणमिति बोधायनाश्चलानयोरिष्टम् । द्वाद शाहमाश्वपदिकमा्चिं पारयेरिति श्रुतैः । 
केवित्पवमानेष्टेः परं द्वाद शाहमिति व्याचक्षते तदन्तत्वादभ्निधिद्धेः । शाय्यायनके 
हवादश्चाहष।रणं स्वय॑होमाग्यहोमाश्च श्रुता इति सल्याषादेनाऽऽचयण होमः प्रषानमे. 
वोपदिष्टम् । अतोऽ्निहोत्रोपक्रमात्परमिति । मध्येऽन्वारम्मणीयाप्राप्तो तेष्वेवाश्चिषु 
कार्या पौणेमाप्ती च । केचित्तु यत्र द्वादशाहावकाशस्तत्र धारणमेव । यत्राससोऽव- 
काशो नक्षत्राघानादो तत्राऽऽम्मणीयायां न धारणम् । पोणमास्याघनिऽवकाशामा- 
बत धारणमिति वणयन्ति । तदयुक्तम् । पकोचे कारणामावात् । स्यदितत् । क्न. 
पवृम्येति वचनं छैकोचकमिति । न तस्य पांवत्तरादिकस्पम्यावृ(तिपरत्वात् । सोमा. 
घानेनाजला इति मारद्वाजः । जस्माकमजल्षारणस्य होमप्रपानत्वादुदवपतर्नाीवा्ां 
तद्व द्वादश्चाहषारणम् । आश्वपदिकं एव होमा इतरेषामजल्तत्वार जल इति व्न्य 

हुव चननिर्ईशस्य प्रयोजनं पत्तहोमतमारोपणनिषेषो होमप्रधानलदिव । द्वितीयाषनि 
नाजल्लादिषमोः । प्रोषिते यजमनि सवप्रायश्चिततं कृत्वा ऽजतष्रेवाऽऽज्यहोमः कर्ैभ्यः। 
द्वाद शाहत्परं प्रणयनं च । केचित्प्रल्यागते व्रातभरतिं चेच्छन्ति । तेषां तदहः प्राय- 
श्वि प्रयोददयां प्रातहत्वाऽ्नित्यागः । अहा ° सते । वाम ° होति । भत्राप्यनच्त्व- 
माज्वहोमश्च | यां प्र क्तिणा। अध्वयेवे देया प्रथममिति वचनात् । प्रथमहोमः 
१यत्ता । ततः परमज्येन । भयवा द्श्ाहादूध्यै यः सयेहोमः पत प्रयतता प्रायम्ब- 
स्यापे्ितत्वात् । मिथु०्दाति । अगनिहोश्रदशेपूणमापतयेयेथाकाढप्रारम्भे पवमनिष्टि 

५.9 इ, ग. ष.ट.ढ. माभिः।२च, नेषु न(०। ह ख. ठ. "भृतं चेः, 



भर सत्याषाढ विरचितं भोतसून्ं- [ ₹पष्प्रे~-+ 

रिति बाधः । अनन्तरे मुरपकाह एवाऽऽरम्भः | उमा °दक्षिणा । परि जब्राह्मणम्। 

अनद्वान्दत्षिणातं श्रल्यन्तर।म[तिमाष्वयग्रन्थः । 

पिथनौ गावावन्वारम्भणीयायां ददाव्य॒भयीः पनरा 
धय अनन्याधायिकीदचखा प।नराधयिकोददाति पन 
नष्टरत। रथः पनरत्स्यूत वासः पुनरूत्छष्टाऽनदू (ञ्श. 

तमाने च हिरण्यं पनराधेयस्य दक्षिणाऽपि वा पौनराषे- 
यिकीरेव दद्यादिति पेङ्श्व्राह्मणम् ॥ १७ ॥ 

इति सत्याषाददहिरण्यकेशिसूतरे षष्ठप्रभ्ने पञ्चमः पटलः ॥ ५॥ 

पुनरित्यादि बौधायनेन ग्यास्यातम् । पुनर्निष्कृतो रथो दक्षिेति पुनःैस्कृत 
एषां मवति पुनरत्स्यतं वाप्तः पनः तेस्कृतमेव तत् । पुनरत्सष्टोऽनड्वानिलयव्रशषीणे 
एवैष उक्ते] मवति । अत्रा ऽऽहानग्रहमापर्तम्बः-यदीतराणि न विदरजनप्यनड्ग्रहमेव 
परदचाद्नइहि ह वा एते कामा अतश्च मूपा इति यैङ्गायनित्रह्मणमितीति ॥ 

इति सल्याषाढदिरण्यकेशिसत्रव्याख्यायां महादेवेष्तायां परय 
गवैजयन्त्यां षष याजमानप्रभने पञ्चमः पटलः ॥ ५॥ 

अथ षष्ठप्रश्च षष्ठः पटलः । 

अमन्याधेयः समाप्तः । 
अग्रिदोत्रस्य याजमानं व्याख्यास्पापः स्वयपिध्पपराहरन् । 

अन्येनाऽऽहृतमपि विहारं प्रल्यानयति स्वयमेव । 

विश्वदानीमाभरन्तोऽनातुरेण मनसा । अग्र 
मा ते प्रतिवेशा रिषापेति विहारमभ्यति। 

स्पष्टम् । 

यद्ग्ने यानि कानि चति भकतिपच्रमाहवनीये वपिषटुमिध्पमादधाति । 
आहवनीये व्िष्ठमन्येषु ततोऽद्पीयांप्तमल्पी यांपमिध्ममादधाति प्रत्युचमकेकसिुन् । 

ष, [ 

उद्धरे्युद्ाप्रयमाणपभिमन्रयते । 
स्वयंहोमेऽनुभत्रणमन्यं प्रति प्रैषः प्रेषित उद्धरतीलयाध्वयेव उक्तत्वात् । अक्रोद्धर- 

१ च्, एष । २ क.ख.ग.ड,. न्न, ब.ट.ट, मा । ३ क, ब. ग.र, ठ. ण. 
°म्रमृम० । 
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णानन्तरमिष्माधाने वक्तव्ये द्वादशरात्रमजसतेष्वधिहात्रं जुहोतीति विधानमेव पृवेमुक्तं 
(तेन]त्रयोदक्षीमारम्योद्धन आधानपिध्माधानमथात्तिध्यतीति दर्दितम् । 

उद्धरणपर्रति नाभ्नीयादाहोपाद्धियदसील्यष 
उपस्पृरयापरेणाऽऽहवनीयं दक्षिणा ऽतिक्रम्प 
दक्षिणत उपविशति पत्नी पर्या लोकं इड।5- 
ति बतभृदहे नाबुभयोव्रतं चरिष्याम्यादिदय 
व्रतभृदहै नादुभयोव्रतं चरिष्यामि सुरूपं 
नाधभयोव्रतं चरिप्यामीड एहि मयि भ्रय- 
स्वेति यदप्निदोत्यां व्रतं तदात्पन्ह्कुरुते । 

अञ्निहोज्यां गि ततं तृणपणादि मू(उ)क्तं तदात्मनि मावयेत् । 

श्रद्ध एहि सत्येन त्वाऽऽह्वयापींलयादूयमाना- 
मियमासे तस्पास्तेऽप्निवत्सः सामेस्वा च 
लोकपुभयं च पुक्षरेति दुह्मपानापोपुनेष्याम्युन्न- 

यामीति बोच्पमाने हविर्दवानापसि ृूलयो५ऽ- 
भय स्वस्ति मेऽस्त्वभयं मे अस्तित्युपाःशर- 
क्त्वोयुन्नपेत्युचेः प्रयाहोन्नीयमाने तिष्ठति न 
चंक्रम्यते वाचं यच्छल्याहोमादुन्नीत उपविशति । 

भप्रय इ० ओषधीम्थ इ० प्रजापतय इ० प्राः सू्यायेदं ° । 

उत्तरामाहुतिमुपोत्थाय कवातियङ्डिव । 
ईषतपराङ्मृख आ।हवनीयाभिमुख्नेषत्कवातिङ्[डव । 

आहवनीयमुपतिष्ठते सपरपस्थानेः । 
यावन्तयुपस्थानानि वैकसिकानि पैः पैरनादेश आहवनीयमेव । उत्त माहूति- 

जित्यविशेषविधानादुमयकारमप्यनादेरे । 

उप्रभयन्तो अथ्वरमिनि पड्मस्तासापप्नीषा - 
पयया पूरवेपन्न उपतिषटुतन्द्रःगन्याऽपरपक्षे । 

क अ, (५ 

ताप्तां मष्येऽयं ते यौनिरियितस्याः प्वभग्ीपोमीया यथापाठमेन््राग्या | 

अप्रीषामाविपर सूम इलयभ्नीषामीयो- 
प भा वामिन्द्रग्री इयेनद्राश्री तयोः। 

तयोेध्ये पू्वमुक्तयेरम्षोमोययेनद्र रनपेति अथ ते योनिरिति षष्ठोपस्थायेत्य्ैः । 
ना 9 का = 

१ च क्ष, न, ठ. ह, षत्या।२रक,ग, इ. च. ञ्च, भ.ट. ठ. इ, गति चोच्य°। 
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परस्ता दिहव्यस्याऽऽदिवश्चतङटभिरपतिष्ठवे । 
ममाप्न दत्येहःमिरथिवो चता म इत्यन्तामिः । 

तासामुपरिष्टादप्र आयु शपि पषस एति षदभेरापमिपावपानीमिः। 
आहवनीयमेव । एतामेरेव पनः वत्सर । 

सवत्सरे गाहपत्यमपतिष्त आयी अऽ 
स्थाय देदति चतृभिराहवनी्यं चिश्राबो 
स्वस्ति ते पारमरक्षीयेति दवियषतेयत्यसी 
स्वसिति तेऽस्त्वसौ स्वस्ति तेऽस्त्विति प्वेषां 
पत्राणां नामानि शह्वाति दिषिरकेकष्य । 

वत्तशर्मन्स्ति तेऽस्तु द्विः। 
अग्रे; समिदस्यभिशस्त्या पा पाहि सापस्य 
समिदसि परस्या म एहि यपस्यसमिरसि 
मृत्यो पाहीलेतैस्तिस्चः समिध अदध्पा- 
दिन्धानास्त्वा श्रतर हिमा इति चतुर्थीम् । 

प्रत्यभि । 

वयभ सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तो अशी. 
महीति पुखं बिग स त्वपर सूयंस्य वचसा गथा इति च । 

संपश्यामि परजा अहमिति ॥ १८ ॥ पनुभ्यानुपतिष्ठते$ 
म्भस्थास्भो वो भक्षीयेति पश्रुर्रवतीं रमध्वरमित्यन्त- 
राऽप्री तिष्ठञ्जपति सश्हिताऽसि विन्वरूपरीरिति गाभा. 
छभते वत्सं बोप त्वार दिवे दिव इति षदमिर्गायत्री- 
मििषदाभिगौदेपत्यपूपतिषएत उजी बः पदयाम्यूनी मा 
पहयतेति गोष्ठं भुवनमसि सहस्तपाषं पुषिसहल्लपोषस्ये- 
शिषे तस्यास्ते भूयिष्ठभाजो भूयास्मेति पुनरेव गामालमते 
षस्सं वा पहित्रीणामवोञ्स्तु चक्तं मित्रस्यायंम्ग्। 
4५ वरुणस्य । नहि तेषाममाचन नाध्वषु बरारणेषु। 
शे रिपरधशध्सः। ते ह पुत्रासो अदितेः क्षमे यच्छन्त 

जखम् । भदाश्के वायांग)ति माहित्रेण वृचेनोपतिष्ठ 
= कक 

१ च. {यादिपिः।२१, ४, ट, इ, “गेष्रा ।ई३°। 
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तत्सवितुैरेण्यमिति सावित्या सोपानर स्वरणमिदयेषा 
सोमान स्वरणं ङृणहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य 
आंकिजः । योरेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिविधनः । ष 
नः' सिषक्त यस्तुरः! । पा नः शभ्सां अररूषां धूतिः प्रण- 
आअत्येस्य। रक्षा णो ब्रह्मणस्पत इति ब्राह्मणस्पलाभिर- 
पतिष्ठते कदाचन स्तरीरसि कदाचन भरयुच्छसा।ति द्रे परि 
त्वाऽग्ने परं वयमिलयषा परिते दृढा रथोऽस्मा अश्नोतु 
विश्वतः। येन रक्षसि दाशुष इति पय॑ ब्रल्योन्तत उपतिष्ते। 

पयावत्ये परि त्वाऽग्न इति पूरव॑पडितया विष््रीत इत्यस्या अनन्तरमुपतिष्ठने तथा 
दाखान्तरे पटात् । 

यथाद््षिते पठेऽपि प्रमाणमाह- 

दढ भवतीयुत्तमामेके समामनन्ति निमृदोऽसि न्यहतं 
भृधासं योऽस्पान्दरष्टि कै च वयं द्विष्म इति पुरस्तात्पपदे- 
नावगृहीयाद्चदि प्रयसा स्पर्धेत प्रभूरसि प्राहं तमभिमूयासं 
योऽस्मान्दरष्टियं च वयं द्विष्म इति दक्षिणतः पदोऽव- 
गृहु।यायदि सदशेन स्पर्धताभिभूरस्यभ्यहं तमभिभुषापं 
योऽस्मान्दरष्टि यै च वयं दिष्म इति पश्चात्पाष्ण्याऽवशह- 
याद्यदि पापीयसा स्पधंत॥ १९॥ पृषामा पर्षा; 
पातु पूषामा पथिपाः पातु पृषा माऽधिषाः पातु पषा 
माऽधिपतिः पात्विति जपित्वा पराची दिगभिदवता यो 
मेतस्ये दिशो भिदासादभरिर स ऋच्छत्व्निमे तस्ये दिक्षो 
गोपायतु दक्षिणा दिगिन्द्रो देवता यो भेतस्ये दिशो 
भिदासादिन््रर स ऋच्छत्िनद्रो मे तस्ये दिश्चो गोपायतु 
भरतीची दिश्रुतो देवता यो मैतप्य दिशो भिदासान्प- 
रुतः स कऋच्छतु मरुतो मे तस्थे दिशो गोपायन्तु उदीची 
दिखित्रावरुणो देवता यो पेतस्यै दिशे भिदासान्मि- 
तरावरुगौ स ऋच्छतु मित्रावरुणा मे तस्यै दिशो गोषा- 
येताम् । उर्ध्व दिण्बृहस्पतिदैवता यो मैतस्यै दिषो 
भिदापराद्श्हस्पति९ स ऋच्छतु बृहस्पतिम तस्ये दिषो 
गोपायतु । इयं दिगदितिदेवता यी मेतस्यं दिशे भिदा- 
साददितिर स ऋच्छत्वदिति्मे तस्ये दिशो गोपाय. 
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त्विति दिक्च उपस्थाय धर्मोमापर्पिणः पातु बिषर्मामा 
विषर्पिणः पास्वायुभ पायुष चक्ष बिचश्षच पागभापा- 
नथ माावाोरग उरुगोऽकैस्य ते बयं षावा समक्तेन 
गमेप श्षर्छिञो दैड्यस्लन्तुमां मतुष्यन्छठेदि दिष्या. 
द्वाज्नो पा छिरिषि मापायुषा ्योतिषे हन्तवे त्वाऽसा- 
बन् पा ज्योतिषा वन्वित्यन्तराऽप्ी तिष्ठञ्जपत्यप्र आय 
ष्यप्रे पवस्वेल्यापनिपाषमानीम्यां गाहेपल्यपुपतिष्तेऽपरे 
शहपत इति च तापाज्तिषपान्ासे वन्तेषे ज्यातिष्मतीमि- 
ह्यजातपुत्रो ब्रपात्तामाक्षिषमाश्चासेऽपुष्मे उ्योतिष्मती- 
पिति जातपुत्रा बहुपुत्रः सर्वेषां पुत्राणां नामान्पनुदलय 
क्योतिष्पतीमित्यन्ततो वदति सायर सायपुपतिएते।॥२०॥ 

उत्थाय । उत्तरस्या आहुत्याः समीपेऽनन्तरमेवोत्थाय सयं हमे प्राक्माश्नात् | 
उपप्रयन्त इति षडव्मत्तिरीयके पमा्नाताः । पेङ्गके तातां याऽञ्नौपोमीया 
तां पश्चमी कृत्वा षडूमिः पएवैपक्ष उपतिष्ठते । रेनद्रश्नीं पचमी कृत्वा 
धथापठं षदूमिरषरप्च यं त इत्यस्याः प्रस्ताद्विहन्यस्य ममाप्न हृत्यादि. 
तश्वतयुपिहपतिष्ठते । तातां विहम्यानामुपरिष्टादप्न भायृ र्वि पवक्त इति षड्भिः 
प्रमे गाहैपतयमुपस्याय सेषत्सरे सेवते तामिरूपतिष्ठोे नान्तर लि । केचिदाहुः षड् 
मिहत्तर।भिरितिश्चुतेनित्यत्वादृद्रादशमिरुपस्यानं निलयं पवतपरान्त आवृत्तिरिति) तत्र 
यक्तं ग्राह्यम् । पेवत्तर आभ्निपावमानीमिरूपस्थानस्य नियतत्वात्तस्य च पृवोमिः पैब- 
न्धात्त्रवत्तरे सवत्तरे नियतं महोपस्थानं सवसिन्पक्े कायम् । तत आयुद्ा वर्चे।दा- 
स्तनृषा अग्न इति चतु्भिराहत्रनीयमृपतिष्ठते । चतुर्थे मश्रे च॒ यचित्रावप्तो स्विते 
पारमशीयेति तदद्विरावरतयति । तदनन्तरे देवदततशर्मन्छसि तेऽस्तु यज्ञदत्तशमन् 
स्वलि तेऽम्तु इति दििरेकेकृश्य नाम गृह्णाति । अग्नेः सोमस्य यमस्यन्धाना इति 
सर्वेषव्भिषु पमिष आधायोपतिष्ठते । अम्मस्येति मनुष्यान्पशुनपि । रेवतीरिति गाहे. 
पत्याहवषनीययेमेध्ये तिष्ज्ञप्ति । पशहिताऽपोति गामञ्चिहोत्रीमारमते वत्सं व। 
यस्याः प्रयता होमः । इदमूप त्वेति तिष्ठो गायञ्थोऽओओे तंन इति तिकलो दविष्दः। 
तामिः षडुमिगीहैपत्यमुपतिष्ठते । उना व इति गोष्ठगतान्पद्ानुपतिष्ठते । मुवनमपी- 
ति पृत्रवत् । महिश्रीणामत्रो अस्त्विति तृचेनाऽऽहवनी यमू पतिष्ठते । तत्विनुवैरेण्यं 
सोमानं पेरिवान्यो मा नः शंत इति पातितिया बह्यगस्तत्वामिश्च।55हवनीयमेवोष- 
तिष्ठते । कदाचन स्तरीरति कदाचन प्रयुख्छतति परि ताऽप परि ते हम इव्येतेना- 
नुक्रमेगाऽऽहवनीयमेतरोपस्यायतरेव तिष्ठनपूषा मेति जपिता प्रा दिगिति यथालिङ्ग 
दिक्च उपस्षायान्तर।ऽत्ी तिष्ठन्धर्मो मेति जपति । अत्र ज्येष्ठप्य नाम्रहणम् | अग्न 
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आयूय पवस्वा गृहपत इति तिदमिर्गाहिपत्यमूपतिष्ठते तामादिषममुष्मे बहपु्- 
स्तामाशिषमाशचाति देवदत्तशरमणे ब्रह्मदत्तशर्मणे यज्ञदत्तशणे स्योतिष्मतीमिति। उप्र 
यन्त हयेवमादिना ज्योतिष्मवीमिल्यन्तेनोमयकाछ प्रति विकल्पः । प्तायं प्तायमुपति- 
छत इति भत्र सायं पायमिति सूत्रेण पतां सायमेवेल्यवधारणे सायमेकोपस्यानं न 
प्रातरित्युक्तम् । सत्र वाशब्दामावः श्रुत्यनुविधानात् । अञ्निहेोत्रं जुहोतीत्यविशेषे- 
णेपर्यानं विषाय पुननेक्तमुपतिष्ठते न प्रातरिति विहितप्रतिविद्धत्वाद्धिकशपः । एवं 
सूत्रेऽप्युमयत्र प्राप्तः पूनः सायमिति अहणात्ायमेव न प्रातरित्यथ।त्िष्यतीति पायं 
नियतं प्रातर्विकल्षः । 

उत्रैवोपस्थानं प्रातरत्राप्युपस्यानान्याह विकश्षेन ~~ 
अपिवा दिवैतत् । 

वक्ष्यमागेषुपस्यानेषु दिवा विकर्पोऽपि वैत्यनेनाक्तः | 
भृधुनः सुवः सुपरनाः प्रजया बृयासर सुवीरो वीरैः 
सुवचा वचसा सुपोषः पोपैरिति बा काममेन््रो वित्तादिति 
वाभद्धा मेमा व्यगादितिषा भुवः शकेयमित्तिबा। 

स्पष्टम् । 
तश्सवं इताटतम् । 

काठद्रयोपस्थानं कतेव्वं न कतैव्यं वेलय्थः। तथा च भरुतिरपस्येयोऽभिरिष्युषकरम्ब 
तस्माज्नोपस्थय इत्युक्त्वाऽपि वदति तस्मादुपस्येय इति विहितप्रतिषिद्धस्वाहुपस्याने 
विकश्पः । उपस्थानपक्षेऽपि महोपस्थनेन नक्तं मूरित्यादिचतुगोमेकेन हिवोपल्वानं 
म वा दिवेति नक्तमुपतिष्ठते न प्रातरहंरूपतिष्ठत इति श्रुतयः प्रमाणम् । 

चतुभिः सह विकल्पान्तरमाह- 

शरातरवनेकेन भरातरूपस्थेयः । 
प्रातरवनेक इति कमेनामषेय तद्रतेरेव मन्नेरपस्येयः । आदवनीयोऽनदेशचे । 

तज्नाधिभित उभ्रीयमने बा। 
भञ्भिहोश्रहविष्यविभ्चिते वोज्ीयमनि वाग्रे वक्ष्यमाणं कार्यमित्यर्थः । 

विहव्यस्याऽऽदितश्चतद्मिस्पस्थाय । 
समातरे व हत्यादिमिराहवनीयमपस्थाय । 

अपां पत एति ब्रीरुदकाञ्जरीभिनयति परिषिक 
अरातय इति जिः परिषिश्चति काराय दां जैजि- 

१ च, प्धवै बयात् । तामा सेऽमुः । २. ठ, षा यदेष । ३ ब, "दरद । 
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धाय वामिति पाणी प्रक्षाखयत इदमहं दुरब्मन्यां निःाष- 
यामीत्यप आचम्य निष्ठीवति चातव्याणार सपत्नाना- 
पिति पनरव पाणी परक्षाखयत इन्द्रियवतीपधाहं वाच- 
पर्याप्तापिति यथारूपं प्राणायतनानि सष्रऽयोत्तरेणानुवा- 
केनोपतिष्ठते तत्रावाग्बसोः स्वस्ति ते पारमशीयेति त्रिरा- 
बतेयत्य्तौ स्व स्त तेऽस्त्वसौ स्वस्ति तेऽस्त्विति सर्वषां 
पत्राणां नापानि गृह्णाति तरिरेकैकस्य पएरस्ताक्मीषोपीयां- 
दि्टव्यस्योत्तराभिश्चतद्मिरूपस्थायानुवाकशेषेणो पतिषएते 1 

परल्ज्ञछि मन््रावृत्तिः प्रतिप्रतिषेकं पुरस्त।देषीः पडुीरिति चतपभिः | स्पष्टमन्यत् । 
हाखान्तरीयमन््राणां पाटस्त्वापस्तम्बेन दरितः-अपां पते येषां मागः पतत एकल्ली" 

नुदकाज्ञडीजिनयति। प्रतिषिक्ता अरातयः प्रतिषिक्ता अरातय इति त्रिर्भूमौ परिषिच्य 
काछाय बां जेत्रियाय वामोद्धेतियाय वामन्नाद्याय वामवनेनिने सुङृताय वामिति 
पाणी प्रत्तारयते । इदमहं दुर्न्यां निःह्वयामीत्याचम्य निष्ठिवने मन्न; । भरातृष्या. 

णा५ सपत्नानामहं मयाप्तमुत्तमः । अपां मेत्रादिवोदकमिति हस्तो प्रक्षास्य । भमि. 
मस्तु नस्मत्पूत्रकृता विनियुक्तः । आपस्तम्बेन च विनियुक्तः श्रिथ॑ धातर्मयि षेहि 
श्रिवो माऽधिपतिं कुरु । विश्ञाभीश्ानो मधनो मा यशपता नयेदिति जपितवाऽञ्नय- 

व्युष्टा देव त्रूतावीडुच्छपथजम्मनीस्न जापो मचछमिवि प्रागिजन्नस्मन्पु({) शपथा < अधी - 
ल्याचम्येति मच्द्वयमयिकमापस्तम्बीयम् । इन्दियावतीमद्याह वाचमा वाचं दीधप्रा- 
णोच्छिनेऽदन्धो गोपाः सङ्ृन्नाप्तापुट अनलं दैव्यं ज्योतिः सौपर्ण चक्षुः, चक्षुषी दुशुती 
कर्णौ देवश्च कर्णो शा बर्हिः शिखाप्रस्नरे शिखां यथास्थानं कर्व स५ हृदयादो 
मामा हापिष्टेति पर्वाण्यज्गानि। एवं यथालिङ्गमङ्गानि पेमृय, इत उर्ध्व सवोग्युप- 
स्थानं तन्नास्मत्संत्रृतोक्तम् । वचऽ वर्चो मयि येद्यायुक्ृतायुपत्नीस्वधा वो गाप्रि. 
योगेस्य गोपायत मा रक्षतमात्मप्तदौ मेस्थामोनः कञ्ित्प्रघान्मा प्रमेष्महयुपप्रतनमुप 
मरभुवः सुवरायुर्मे यच्छेति सवौनुपस्थायेलयापसतम्ब्रीयम् । उत्तरणानुवाकेनांऽऽहवनीय- 
मुपतिष्ठते । उपप्रयन्त इत्यनुवाकेन तच्छाखायामृत्तरो मवति तसिमिन्ननुवाके चिश्राव्तो 

१क, ख. ग. ट. ठ.ण. यथायतनं। २ घ. डह.च. दढ. मृदात उत्तः। २३ क्ष.,.भ.ढ. 

त्रिन्िर । ४५ इ, ढ, (यया विह? । ५, या विहृ । ६ च.ट, "वजुता । ७ च, "मिव प्राः । 
< च. सुश्रुतो । 



७ ०पटढः ] महादेवकरुतवैजयन्तीव्याख्यासमेतम् । ५५४१ 
ष 
| 

खस्तीत्यस्मातपुवेः पुत्राणां नामन्यकेकं त्रिरावर्तयेतपषवत् । तन्नापि विशे विश इत्य. 
स्मादनन्तरं पूवपक्षेऽओ्जीषोमाविमश्ुम इल्यप्रपक्ष उमा, वामिन्द्रा इत्युपस्थायायं ते 
योनिरिति अनुवाकशेषेणोपतिष्ठते । वर्माजठरान्नादमामयास्तिज्ञने भुथाप्तमनन्नादः प्त 
योऽप्मान्द्ष्ि कवी मातारा मापड्ुमन्तामामद् । 

तस्मात्पुरा परातरनिोत्रे नोपाबरोहेदियेकेषाम् । 
सभ्निहोत्रेऽपराभ्नः पुरतो नोत्सपदियेकेषां शाखिनां मते नोपस्येय इत्यथः । 

केविद्याजमानं तवमपि निवर्तत इति व्याचक्षते । 
अग्रस्तणान्यपचिनाति तेजस्वी ब्म- 
घचेसी भवतीति विज्नायते ॥ २१॥ 

इति सत्याषाठदहिरण्यकरिसूते षष्ठप्रश्ने षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥ 
किववनससये 

ञ्मराहवनीयात्तृणानि परिस्तरणानि निगमस्य स्थापयतीत्य्थः । विज्ञायते श्रत । 

इति सलाषाददिरण्यके शिसत्रव्याख्यायां पहादेवदृतायां पयोगमैज- 
यन्त्यां षष्ठ याजमानप्रभे षर परः ॥ ६॥ 

भथ षष्टप्रश्च सप्तमः पटलः । 

छते गृहस्य प्रवासं व्याख्यास्यामः । 
विनाऽग्निभिर्मायेया च प्रवाप्तम् । 

अग्रीन्समापेहीति सेप्र्यति प्रवस्स्यन्भास्वत उपतिष्ठते 
भम नाप प्रथमं जातवेद इति चतषटभिराहवनीयं पद्रन्पे 
छ रस्ये पाहि तान्मे गोपायास्माकं पनरागमादित्याहवनी- 
यमपस्थायामिप्राण्यामरे सदहस्राेव्युपतिष्ठते भनां मे नयं 
पाहि'तां मे गोपायास्माकं पनरागमादिति गादैपलमुष- 
स्थायाभिप्राण्याभ्ने ग्रहपत इत्य॒पतिष्रतेऽन्न मे बुध्न्य पाहि 
तन्मे गोपायास्माकं प्रनरागमादिति दक्षिणाभिपुपस्थाया- 
भिप्राण्याप्रे बह इत्युपस्थाय विशजक्रमेरुपतिषटते यथा 
पुरस्तादिमान्मे मित्रावरुणा शहान्गोधायतं युवम् । अवि- 

१ च. “शेषः । वि° । २.च. 'मादयाः । ३ क.ग. च. ट. ठ, ण, भमि जने । *. टीकापु. 
श्तङेषू स्य प्शन्मे पाः इति पाठः । ५च. ढ. ^ठणो गू" । 



५४२ 

उद्धरणप्रभृति नाद्नीयादाहोमादित्यादित्रतं विदयुदपीयार्धपि यजमानपत॑स्कारो 
जपथेडाऽतीति हदिदक्ानामिति धोपश्यानानि च दशेपुणेमातवत्पर्वे ज्ञेयम् । उप. 
स्ने प्मिदाषानमघ्वयृर । गवाटम्मस्तु प्यते परार्थत्वात् । विहारामिमूखो मन्रा- 
जपतीति सूत्रान्तरम् । तथाऽऽह मरद्वानः--एवं विहितमेवास्य प्रवप्ततोऽप्यपस्थाने 

सत्याषाढविरवितं भोतसुन्नं- [१ षषठप्रभे-~ 

नष्टानविहृतान्पुषेनानभिरक्षस्वस्पाकं पुनरागपादिलयम्त . 
राओी तिष्ठञ्जपति पा भगाम प्थोष्यंमा यदनादि 
सोमिनः । पां तस्थुनां अरातयः । उदस्मा९ उत्तराम्न- 
यापर इतेनाऽऽदहूत । रायस्पोषेण सभ्छज पनया 
बदून्कृषीति पक्रापति सकारेऽप्रीनां बां यच्छत्य 
सकारे बिसनजते वतकारेषु व्रते षरति । 

परिंमृहय कर्माणि चाध्वयुस्तानि कुया्यजमानो मन्नाज्ञमेदेति । 
ऋतु परत्युपतिष्ठते । 

प्रवाप्विङम्बे प्रत्युतु प्रवा्ोपस्यानं कु्यान्मासद्भये माद्वय इलर्थः । 
यथनुपस्थिता्निराप्यते प्रबासः। 

दैवान्मानुषाद्वाऽमनीननुपस्थाय प्रवक्ति तदाग वद््यमाणमुपस्थानम् । 
षदेव सं तत्र सतोवो अप्रयः प्राणेन वाचा 
मनसा विभां । तिरो मा सन्तमायुमा प्रहा 
सीञ्ञ्यातिषा बां वेश्वानरेणोपतिष्ठ श्युपतिषटते । 

पत्र तिष्ठति तनव विहुराभमुखः । पतकृदेव प्रलेत्यामयेकरेणोपस्यानम् । 
प्रोष्य । 

प्रवाप्तादगत्व | 

समिधो धारयन्विश्वदानीपामरन्तोऽनातुरेण मनसा । 
अग्रेमाते परतिवेश्ा रिषापेति बिहारमभ्येदयय सकाश्षेऽ- 
ओरीनां बाचं यच्छति. सरश्च बिदखजतेप्रीन्तमाषेद्यीति 
मेष्यति ॥ २ ॥ उवरुत उपतिष्ठेते नपस्वे अस्तु 
मी दषे नमस्व उपसदने। अपरे श्रम्मस्व तन्वासं पारय्या 
सश्छजत्युपसमिन्षेऽपेः समिदस्यभिशस्त्या भा पा्त्येत- 
जिभिस्िन्ञः समिष आदध्यादिन्धादास्त्वा श्त हिमा 
इति चतुर्धा पनो स्योतिजुंषतापिदयष्वयुराहुतिं जुहोति 
यदि दृश्षपीमतिपरवस्षवि ,+,भम "नाप तब च जातवेद 
इति कतखभिरादवनीयं पशून्मे शश्स्या्गुषस्तान्मे 



७पत० पटः ] महादेवकृतवैजयन्तीष्यारखयासमेतम् । ५४३ 

पुनदेशीलयाह्वनीयपुपस्थायाभ्वपाम्वापरे घलातेस्युपति- 
छते भां मे नयोज्ञगुपस्तां मे पएनदेहीति गारेपल्यपुपस्था- 
याभ्पपान्याप्रे एहपत शत्यपतिष्ठतेऽनन मे बुध्न्याज्ञगु- 
पस्तन्मे पन्ददीति दल्षिणाप्रिवुपस्यायास्यपान्यापि बह 
हस्युपस्थाय विराजकपेदपतिषते यथा पुरस्तादिपान्मे 
मित्राब्णा गृहानज्ञगपतं युवम् । अबिनष्टानविहतान्ष्- 
पनानभ्पराप्तीदास्माकं पुनरागपादिलन्तराऽप्ी निष्ठ 
ज्ञपति गोपायाज्ञगप इति स्ग्रानुषजति गोपायेति षा । 

स्पष्टम् । 

अथैकेषां विह्वयते कः भयां विषमं बोषविष्यतीलयपा- 
वुष्ृतानामवोपस्थान\ स्यादमयंकराभय मे कुर स्वस्ि 
मेऽस्तु परवत्स्यापरीति मवत्स्यन्नमयकरामयं मेऽका्षीः 
स्वस्ति मेऽस्तु परावात्स्यपिति प्राष्य ॥ २३ ॥ शमा 
विभीत मा बेपीदृपूर्जं बिश्रत एपसि। उने बिन्दु 
दविः सुमेधा शहनेमि मन्ता मोदमानः । येषामभ्येति 
परवसन्येष सौमनसो बभुः । एृहानुपहयापहे ते नो 
जानन्तु जानतः । उपहूता इह गाव्र उपहूता अजात्रयः । 
अथो अन्नस्य कीरा उपहतो रेषु नः । उपषूता 
भूरिसखाः सखायः स्वादु समुदः । अरिष्टाः सव्पृरुषा 
शहा नः सन्तु सरेदा । उजैस्वन्तः पयस्वन्त इरावन्तं 
ह सापदः । अनदपा अतृष्या शहा मास्पद्दिमीतनेति 
गृहानभ्येति कषेमाय बः श्षान्टे प्रपथे शिवस शमर 
श्षंयोः श्ंयोरेति परविशति न तदहरागतः करं कराति 
गरहान स॒मनपः परपये वीरघ्नो वीरंतमः सुक्षेवान्। इरां 
वहन्तः सुपनस्यमानास्तेषवह ९ सुमनाः संदिक्नापीति 
संबिश्चति विश्वा उत त्वया बयं षारा उदन्या इष। 
अतिगाहेमहि दष इति भायो* समीक्षते ॥ २४ ॥ 

इति सत्याषाढहिरिण्यकेशिसूञे षष्ठपरश्ने सत्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 

१, म. द, "हणो ग् | २. द, "वाव्रतिति। र कन्ग. ङ्, ट, ग, वीरवत 



५४४ सत्याषाठविरचितं भोतसूर्च- [ १ षष्ठपभे--~ 

जप्रादुष्कृतोपस्थानपक्षेऽथकेषामिलयादिनोक्तमेवानुषर्थितामनेः प्रवप्तत॒ आगत्योष- 
स्थानं प्रोष्येलादि तु मानं प्रवाप्तादागततस्य । संविशतीति षर्ममात्रम् । स्पष्टमन्यत् । 
मनस्वती तु होतत्याऽघ्वयुणा याजमानकाण्डे परिता | पा च प्राुष्कृतोपस्थानान्त 
गतेति नामयेकरोपस्थनिनपोहे्युपस्थान इत्याह माष्यङ्त् । अन्ये तु होमार्थमुदभृते 
मनस्वती मेच्छन्ति तथाऽजस्तेऽप्याहवनीये । ॐत्वतिप्रवापे त्रातपि ब्रातभूनी वा । 
संवत््रातिपरवापते पवितरेषटिराश्वलायनमरद्राजाभ्यामुक्ता। वैश्वानरी बौषायनेन मनघल। 
समुच्चयः । पवत्रा्नीनिहाय दपत्योरुमयोः प्रवाते त्वाधानं सयते- 

विहायामीन््मयेश्वत्सीमागुहङ्स्य गच्छति । 
हामकाडात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ इति । 

बहुमायस्येकस्या जपि संनिधौ न दोषः 
तथा-अपमक्षं हि देपत्योहे(तिन्यं नविविगादिना | 

दरयोरप्यप्तमक्षं चेद्धवेद्धतमनर्थकम् ॥ इति । 
प्रवस्तति यजमाने मायायां रजस्वलाया तु तामपरुष्य॒होतन्यमिति माप्यक़्त् | 

तयष्टस्तु श्द्धायामित्याह । अन्ये तु तामपरुष्यैवेषटिमिच्छन्ति । नित्येष्टः करणम्क्त 
स्मृतिमिरिति तामपरुष्यवे्टम्यमिति त्वाहुः । जघ्न माष्यकृतोक्तं तथा सेध्ययोर्मदी- 
तरणे सीमाछड्षने वाऽऽधानं तथा सतमारोप्याभ्रीख्रयागे सीमानद्यतिक्रमे पल्यरणी 
अन्वरभतं । आपत्कछं तु समस्यापि हाम उक्त मरद्वानेन। प्वेणि पायं पष 
यावन्तः पायं होमा जागापिचतुदशीपायंहोमममिन्याप्य तावन्ति चतरज्ीयेकस्यामेव 
समिधि तन्रेण हमः । प्रातरपि पुनप्तावनिति चतुरुत्रीय शेषं॑पववत् । अत्यापदि 
पाय वा भरातते।मयहोमान्पसिगिणय्योन्नयाम्युनेप्यामीत्युमयं प्रलयेवं चतरुननीय प्रातश्र. 
तप्थमां सो द्वितीयामभनेवीं तायं वेद्धिपरीतं हत्वा शेषं तन्रेण समापने हवि- 
रिति प्नमति विपरीतं वा हृत्वा शोषं प्माप्य प्रयाति पर्वणः प्रातर्मयित्वा प्रातततायं- 
हाम।, इष्टिः पश्च यदि पर्वणि न मन्पेत्तत उरध्मै तन्तमती्िहमातिकरमप्रायित्त 

द्वितीयपवैपयन्तं तत्राप्यशक्ये मन्यने चाऽऽधानमेव । 
इति सल्याषाहदिरण्यकश्चिसृत्रव्याख्यायां मदहादेवद्भतायां भयोगवैजयन्त्यां 

षष्ठे याजमानपरनने मवाप्ाख्यः सप्तमः पटः ॥ ७ ॥ 
एतय 

अथ षष्प्रश्नेऽ््टमः पटलः । 
(तनयया पायया 

आग्रयणेष्टी वत्सं परथमजं ददाति नानातन्रे यापक 
षश्च पिङ्गलं मधुपकं मधुमन्थं दधिमन्थं क्षीरौदनस्य वा 

१ च, (नापीह्" । रक. ख. ग, ठ, 8, ण, नजेनाप। 
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पत्रे क्षीपं वासो बर्षाश्तं भद्राः भयः समपैषट देबा 
हृति तवहीणां भाश्नात्यप्निः परथमः प्रा्नातुसहिवेद् 
यथा हविः । षिवा अस्पभ्यभोषधीः इृणोतु विश्कयते 
भिरेति इयापाकानामतपु लयं मधुना संयुतं यब सर- 
सवत्या अधिपनाऽवचकृषः । इन्द्र आसीत्सीरपतिः शत. 
ऋतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदानव इति यवानाम् । 

प्रश्नातीति सबन्धः । प्रथमनो वत्तः पवत्तरमध्ये प्रथमतः पवत्रप्रवृत्तिरेकरा. 
कातः फाल्गुनीतशत्रीतो वा समानतश्न एकैव सा दक्षिणा । बभ्रुः कपिः पिङ्छ 
पिङ्गा एवं द्विरूपो गौः। इषि मधु धरृतमापः सक्तवो वा मधुपकंः । मधुना युक्ताः सक्तवो 
मधमन्यः । दध्ना यक्ता द्धिमन्थः 1 क्षीरयक्तस्योदनस्य पणपाध्रं सोरम वापे उक्तं 
बषाकाठे धतम् | स्पष्टमन्यत् । 

यथाविकारं पञ्चावेकादन्च पयाजाननमनच्र यवे । 
यो यस्य प्रयाजस्य विकारः पत तस्यानृमश्नगेन । 
तदेव प्पष्टयन्नाह- 

यतुरथतुभिरादितथतुयेस्यानुपच्रगेन 
दुरःभरभती <अत॒र उत्तमेनेतरान् । 

सख्यायक्तेषु प्रयाजादिषु विकृतो यत्राधिकतंख्याऽम्यातिन पूरणीया तत्र बते- 
पश्चमयोमेष्ये विकाराः श्रयन्ते ऽतस्ते चतुयेप्श्चमयोरेव विकाराः प्ानिध्यादित्यमिप्रये- 
गेदमुक्तं चतुरशचतु्भिरादितो यथाप्रकृति चवारश्तुष॑स्य विकारा नवेमाधाञ्ञय उत्त- 
मस्य देवता याज्योक्ता भश्निप्दान्ताः । 

स्वर्षिदसि खभिखा स्वरिहि स्वरम सवः पञुभ्यो 
रोकेविदसि रोकं विस्वा लोकपमिहि शोकं षष्ठं छोकं 
पञ्चभ्यो गातुविदसि गातुं वित्वा गातुमिदहि गातुं मदं 
गातु पञ्चुभ्या नाथबिदसि नाथं वित्त्वा नाथपिहि नार्थं 
पठं नायं पशुभ्योन ना उवेतन्नरियस आश्ानांत्वा 
विश्वा आन्चा इति पन्ञौ सेक्णप्वभाने जपति इतायां 
पायां परं ददाति तिक्तो षा दक्षिणा नयेत्। 

ब्रं वेन् । याः काञिततिस्नो वा गाः | बेरे न दै्तिणादमे इति केचित् । उमव- 
व्राप्यस्लेव दल्तिणाषम इति स्मतं, नवेहयात्। ` ` 

यथाविकारं पश्चावेकादशानुयाजाननुमन्रयते 
जौ शद्निेकेन अमेन दश्चमधूलमेनीतमध् | 

प्रथमः भराङ्ृतः स्पष्टः । तस्तेदम्ासो दश्चमः । चिष्टङृतु प्राकृतबदेकादशः 
। ̀  
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प्रतीयतेऽतो नियतौ द्वौ | ततो नवावरिष्यन्ते । तत्र तेषु श्रयज्ञयः पआङृतप्रथमान- 
मश्रणेन प्रथमस्य प्राङृतत्वात्तत्समापस्यो द्वौ चैकतो प्रथमस्य विक्रारौ । तथाच ब्रोन्- 
थम(न्प्रथमानुम्रभनोनूमश्रयते। तत ऽवशिष्टानां क्रमेण विनिषगे प्रापतऽष्टमस्य स्पष्टस्य 
नरज्गप्तस्य सिवष्टक्ृद्धिकारत्वं वक्तमयक्तं क्रमस्य दिद्धिन बाधादतो नराक्षप्ात्परव 
वेकतःशत॒यप्रमतिचत्वारः क्रमेण द्वै नराश्चपतस्य द्वाषन्यै। लिष्टकृतः । एवं च नरां 
५न प्तह त्राल्द्रितीयेनानुमन्रणेन नवमः परिशेषान्नराशेपानन्तरत्वान्न स्विष्टकृतो 
।३क।रः । एवंच षष्ठपतप्तमनकमांङस्ततीवनानमन््रभेन तथा ज) शश्रीनेकेकेनेत्यपपन 
यथ, तकारभकाद्शानुग्राजाननिति स्िथितेऽपि पनः प्रथमेन दृशशमभित्युदाहरणत्वन प्रर 
सितम् । तेन च प्रथमाष्टमयोरपि निणेयः विद्धः । ततस्तु सक्तानामवरि्टाना पूर्वीक्त. 
करमानन्तयन्वायन यथ।विकारं विनिग इत्यथः । 

शुङ्गाणीवेच्छदङ्गिणा< संददभिरे चषालवन्तः 
स्वरवः पृथिव्याम् । ते देवासः स्वरवस्त- 
व्थिवास्सा नपः सखिभ्यः सन्नान्माऽबगा- 
तेति ॥ २५ ॥ हुत स्वररुमुपतिष्त यश्ना- 
सानः सृप्रीवमिति संरस्थिते यपम् । 

उषतिष्ठने । 
चा तुर्मास्थिष्वनद्वादमनडष्टे वा हिरण्यं वैश्वानरे 
ददाति पेतु पाजेन्ये यथाविकरारं नव पयाजाननुमच्रयत # । 

न्द 

चतरथतुभिरादितश्वतुयेस्यानुमन्रणेन दुरःप्रश्ठती९- 
श्वतुर उत्तमेनोचभं बरं प्रथमजं वेश्वदेषे ददाति 

यथाविकारं नबादयाजानलुमन्रयते ब्रीश्नकेकेन । 

क्रतय्य यानम ६१येबे । 

तदप तरसद्यं कवत्रतं सच्छकरेयं तेन शकेयं तेन 
राध्यासमिति सवेज केंशेषंप्यपानेषु जपति चनुरां 
पासाशावतं बदति न पार्सपश्नाति न जिव. 

पपेति नोश्थास्ते जगप्सेतानृवात्पास्लेते ज 

पथ्वश्नाति नाञ्जीत नाभ्बञ्जीतता जायपिष- 

यात्सयेषां चातुमास्पानामनान्यन्तरालत्र॑तानि 

भरन्ति षन बकूणप्यासिष दनहाःयपम पवय. 
कि न ~ [ [ ~~ -~~ 

^ = ~क ---- कक 

१ ठ.ण. "मनः । 
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स« साक्मेथेष यस्य रते जहोति तमेव पणां - 
दर्वयेऽद्वर भ्ेतपादिलये गां वा ज्वंतर षड्गवं 
द्ादश्षगवं वा सीरपशटते वोष्टारं शाऽन्वतरर 
भनातीरीयेऽश्वस श्वेतर सौय गां वा न्वतं 
तद भावेऽगोः ग्वेतः स्याच्टरतः स्यात् ॥ २६ ॥ 

एति सत्याषाददिरण्य ङेश्चिसुते षषठुपश्नेऽष्टमः परः ॥ ८ ॥ 

इति हिरण्यकेशिसूते षष्ठः प्रश्नः ॥ ६ ॥ 

= क नोपरि मश्चकारावास्ते । प्राचीनरिराः शेते । प्रवयघ्ं वृद्धम् । यस्य शमे एणी- 
दर््यण जहति तमेत्र॒ वृषभे त्य दक्षिणां ददाति भध्वथेवे । षड्भि. 

हलो द्वादशमि्वा । उष्टरो(री)वाष्टारा(९)महान्बीवरदः । तदमवि 
श्वतस्य गोरमावे त्वगेरन्यः शेतोऽनो भेष वा| गोरनस्य मेषस्य च प्रस्परप्रतिनि 
[ प 

परिभवो विध्यपराधप्रन्न च वक्ष्यते | अम्बः प्रश्चप्तमाप्त्यथः। 

इति हिरण्पकेशिमूत्रव्याख्यायां महादेबह्तायां प्रयोगवेन- 
यन्त्यां बे याजमानपश्न आग्रयणपश्षचातुपांस्ययान- 

परानपषटटपः पटलः ॥ ८ ॥ 

वै 
"| स्थ € रहि 3) 

इति हिरण्यकाशियूचष्याख्यायां षष्ठः प्रभः ॥ ६ ॥५ 
[0 

समातेयं महारेवख्तपयोगवेजयन्तीव्याख्या । 

[१ क --~- १ [अ जक ज 

१.४. द. चपर । २ क. भ. मरो 3 स. न. द. चेत) 1* ४४, ऊच. 
"ह्ारबिः। 












